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Starten 
I løpet av vinteren og våren -84 starta ei gruppe unge folk i de største 
byene opp med det som skulle vise seg å bli en av de viktigste politiske 
oppgavene i tida: Organisering av arbeidsløse. 

Det som de fleste av oss trudde var umulig i --68, i -72, i -76 hadde 
nådd oss. Over en periode på 5 - 6 år hadde antall mennesker som blei 
skyvi ut av arbeidslivet økt fort og sikkert. I -83 -84 var tallet i ferd 
med å stabilisere seg på 100 000. Og verre: Var det ikke på vei til å bli 
politisk akseptert? Som noe naturgitt. Det kom til oss det som lenge 
hadde vært virkelighet i resten av verden. 

Situasjonen var altså mørk. Samtidig kom kapitalkreftenes forsøk på 
å slå mynt på pønkebevegelsen, et opprørs form blei et marked vendt 
mot oss. Samtidig som arbeidsløsheta vokste, skulle man farge håret 
sitt, svøpe seg i svart og pastell og bli fri. Nyt livet. Fra seng til seng. 

Og under alt truer den store tomheta. 

7 



www.pdf-arkivet.no  (2016)

8 



www.pdf-arkivet.no  (2016)

FREDRIKSTAD 

Budskap til Fredrikstads folk 

Så er vi endelig på veien. 
Nå begynner det, En buss full av vanlige arbeidsløse? Tja. Hvem er · 

vanlig? Hva er vanlig? Arbeidsløse er vi i hvert fall, nesten hele gjen
gen. Tor f.eks. den pene unge mannen i rød anorakk, med ring i øret 
og mascara i øynet- helt arbeidløs. Lars f.eks. -like grundig som 
dengang han via seg faglig arbeid på Jøtul sitter han nå fordypa i stu
dier uti arbeidløshetens forbannelser, og deler ut sitt skriv om det nye 
dagpengsystemet til en rekke uinteresserte. Det vil si - neida, man er 
bare ikke heltent på studier akkurat nå. Tjue par øyne stirrer helst ut i 
svarte kvelden nå. Ut på den svarte asfalten, suger seg fast i den gule 
midtstripa, som vi eter målbevisst opp. 

Vi er på veien. Vi er igang. Vi beveger oss. De fleste unge og utål
modige, ennå med en god porsjon eventyrløst i seg. 
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Mer nøkterne oldinger som Lars og meg sjøl har til slutt kasta ar 
sunn skepsis overbord, hengitt seg til den kollektive galskap, og kast: 
inn køl. Her skal det bli busstur. 

Noe tvil sitter likavæl igjen. Hva vil vi, hvor går vi hen, hvor mye e :. 
klokka - ikke minst. Vi er forsinka, et fenomen som skal komme til ; 
følge oss store deler av turen. Dette med arbeidsløshet kombinert mec 
disiplin. 

Det er forventing i bussen. Vår eminente sjåfør Einar, den evigl: 
hippie, sitter huka over rattet, rister og koser seg. 

Lars går fram i vår Scania --61, tar megafonen, utlånt av AKP m-1, o~· 
greier metallisk ut om hva som skal skje i Fredrikstad. Ikveld er de, 
fest på «Escara», allmenn avslapping og opplading. Vi inkvarteres P'
et pensjonat utafor byen. Imorra klokka 10 er det besøk på Fredrik· 
stad Mekaniske Verksted. Lars holder appell om dagpengene. Anka 
og Roger går på yrkesskulen. Siden stand på torget og folkemøte orr 
kvelden. Tilbake til Oslo på seinkvelden. Puh. 

Fr:!drikstad. Vi ruller inn i plankebyen. Det er blitt haust. Mørke og 
neon, regnvåt asfalt. Vi får øye på Escarapalasset- et pizzeria. Hei 
venter oss en rockekonsert med «Ursus», kaffe og mineralvann. El
ler..? 

Jentene fra Fredrikstad anviser parkeringsplass og geleider oss inn. 
Horerøde lokaler, blinkende disco lys. Ikke helt min stil, men her var v; 
alle i samme buss. Ergo benka vi oss rundt et par bord, og lenge vanr· 
det ikke før et knippe gyldne halvlitere blei trylla fram. Vi prata litt 
med Lisbet, Birgit, Else og lille, mørke Mona fra Fredrikstad. Jentene . 
Pussig det der med jentene fra Fredrikstad. Arbeidsløsheta rammer jc 
først og fremst mannfolka her i byen, men jaggu var det to kvinnelige 
sveisere som hadde fått ut fingern og i Samorgregi danna en arbeidslø
ses forening, sammen med Else, arbeidsløs kontorist og 58 år, tøffe 
jenter hele bunten. 

Vi bestilte et par pizzaer som la seg som sement i magen, og skylte 
etter med øl. Lokale band spela høgt og sterkt, og vi blei oppfordra til 
å svinge oss på gølvet. Jeg og Lars ble sittende igjen med tenksomme 
øl. 

Natt. Vi busser ut til pensjonatet, finner romma våre og velter os~ 
inn i soveposene. Slitne, men urolige i magan og med hue fylt av deci-
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bel, kjemper vi oss mot søvn. Overgangen fra våken til slumreland 
skjer engang utpå morrasia. 5 minutter etterpå er det oppstandelse og 
frokost. Vi hiver inn skivene og orger oss inn i bussen for å spre vårt 
glade budskap til folket i Fredrikstad by. 

No Tears - Rain Only 

Slagordet som materialiserer seg for turen. Det er norsk haust, haust 
av verste sort. Regnet strømmer ned, men ingen makter hindrer oss fra 
å «mekke opp standen» (Monica). Et sinnrikt byggverk av en stand, 
bestående av fem bånnsviller, ditto toppsviller, alle med gjennomgåen
de høler i hver ende, hvori plasseres 6 stk. stenger, og ved hjelp vinge
muttere og tvinger, mekkes 5 stk. foto- og tekstplakater på hele skje
lettet , som er bevegelig, kan danne et trekkspillmønster eller en halv
sirkel , alt ettersom. 

På disse papplatene har vi belyst ulike sider ved arbeidsløshetspro
blematikken, en på gruvestreiken i England og betydninga av å kjem
pe for arbeidsplassene, at denne kampen er internasjonal, en annen 
går på arbeid og helse, osv .. Altså et ingeniørverk vi med rette var stol
te av. Etter en times tid hadde vi greid å montere byggverket.. (Siden 
skulle «det gå så meget bedre.») Her må det forresten gis ros til NSB, 
som vi hadde et glimrende samarbeide med. Helt gratis fikk vi nemlig 
ettersendt fra Oslo en pose med løpesedler til standen. Riktignok viss
te ikke NSB om dette, men det er saken fullstendig uvedkommende. 
Resultatet er likefullt gunstig for alle parter. 

Det gikk sånn for seg. Vi tar en telefon til Oslo. Send løpesedler. 
Vår kontakt i Oslo går med pakka, legger den i en kupe i en vogn på 
Østfoldbanen, vi ringer tilbake, får opplyst vognnr., kupe nr. , beskri
velse av pakka. Vi er på plass når toget ruller inn i Fredrikstad, rusler 
inn i angitt vogn, og henter vårt gods. På ny, takk til NSB. 

Reidun, Monica, Hans Edvard fra Oslo , og Birgit fra Fredrikstad 
blir med til FMV. Der er det 3-400 mann som får glede av å høre Lars 
sin innledning om den nye 80-ukersregelen. Stor interesse. Tor, Helge 
fra Oslo og Else Halvorsen holdt samme innledning på De-No-Fa for 
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ca. 100 tilhørere. Med på FMV var avisa Demokraten,og på De-No-Fa 
var Østfoldsendinga. Detta tegna jo bra. Kanskje bussturen hadde en 
hensikt? (før var jeg en tviler, men nå er jeg ikke så sikker). 

På Glemmen yrkesskole møtte jeg og Anka fra YLI. Etter å ha spurt 
oss litt fram i aust og vest, fant vi fabrikken , et nokså nytt palass som 
faktisk hørte til de største i sitt slag i landet. Vi fikk audiens hos elevrå
det, et hundretalls mennesker. Nervøst redegjorde jeg for formålet 
med bussturen vår, og prøvde å knytte den til de dystre utsiktene ele
ven her hadde m.h.t. framtidig beskjeftigelse. Et lyst og lett innlegg 
fulgt av høflig, avmålt jubel (håndklapp) . Anka la deretter ut om Yr
kesskoleelevenes og lærlingenes Interesseorganisjon, og betydninga av 
at alle skoler var tilslutta her. Denne skolen var ikke medlem av YLI, 
og ingen hadde hørt om organisasjonen engang(??) (Greit nok at det 
har foregått seg en avpolitisering blant ungdommen, men det får da pi
nadø være måte på!). 

Endel representanter viste faktisk sin interesse for fenomenet ved å 
stille noen spørsmål, og enden på visa blei at Anka skulle sende noen 
eks av Yliavisa nedover, og at elevrådet på det grunnlaget skulle ta stil
ling til medlemskap. 

Vi avslutta med en kaffe (den 11. i rekka den dagen og det skulle ba
re bli verre) i fabrikk-kantina, og Anka fikk fire ynglinger på mekken 
til å stille opp for et foto og et kjapt intervju til blekka si. 

Passe fornøyde tråkka vi inn mot sentrum, i regn. Ved bussen sto 
folka og akkederte med et par verftsarbeidere av det permiterte slaget, 
folk som helt umiddelbart satte pris på oss og så nytta av det vi gjorde. 
Det varmer, det varmer. I bussen ville også Ungdommens Radioavis 
prate med oss. Mona fra Fredrikstad ALF strevde med å svare på 
spørsmål, mens andre kasta seg inn i Donald-lesing, eller fant andre 
metoder for avstressing. 

Etterhvert kom delegasjonene fra FMV og De-No-Fa, samt en grup
pe studenter fra Oslo, arbeidslivforskninga, som i samarbeid med FA
FO skulle studere virkninga av statlige sysselsettingstiltak i Østfold. 

Dermed var vi klare for kveldens clou, folkemøte i Handel og Kon
torhuset . 

12 
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Folkemøte i Fredrikstad 
Inn i ly, inn i standsmessig lokaler med interiør type lakserød ma

hogny, dekorert med bilder og tegninger av diverse seilskuter. Han
delsborgskapet må ha hatt lukrative dager i hin hårde dager? 

Nå inntar altså denne brokete gjengen dette huset. 
En tilfeldig iakttaker ville undre seg over hva som bandt disse folka 

sammen. Hadde dem i det hele tatt noe felles? 
Monica. Ung, med brannrødt hår og svarte klær. Nervøst røykende. 

Og Lars. Korrekt anntrukket. Blå gabardin jakke, røddig frisyre, 35 år. 
Hva hadde brakt dem sammen? 

Dersom «livet» hadde gått sin gang, dersom NS Jøtul ikke hadde 
blitt lagt ned den gangen i 82, eller dersom Roger og Lars hadde sklidd 
over i en annen industri i Oslo og fortsatt kretsinga i sine tilsynelatende 
trygt opptrukne baner, da hadde detta vært en drøm, en dårlig vits. Da 
ville våre baner aldri kryssa Monicas eller Reiduns, disse ungjentene 
som kom fra miljøet rundt et okkupert hus i Tromsøgata. Og dem ville 
gått forbi oss på gata uten å ofre oss et blikk, langt mindre undre på 
hvem vi var. Hvorfor skulle dem det? Vi var av en annen verden, vårt 
tog var gått. Og deres liv her og nå et helt annet enn vårt. 

Men det viste seg altså bare å være skinn, for virkligheten hadde ri
sta oss sammen, fordi dem okkuperte et hus, fordi Jøtul blei nedlagt. 
Vi blei rista sammen i et felles ønske om å gjøre noe aktivt med ar
beidsløsheta og liva våre. 

Sånn hadde det seg at et pønkete miljø rundt et okkupert hus - kafe 
Blitz, støtte sammen med et miljø av industriarbeidere, og sånn var det 
at unge aktivister fra ett miljø traff eldre aktivister fra et annet. Og To
rild og Bård kom til. Unge og arbeidsløse fra Drabanten. Stovner. Alle 
satt her nå. Sammen. Skinnet bedrar.. 

Møtet 

Lars finkjemmer manuset, ordner papirer, mens de innbudte finner si
ne plasser. To ordførere, en varaordfører pluss formannen i Fredrik
stad Arbeiderparti benker seg rundt et bord. Der er ikke mange ar
beidsløse til stede, kun noen eldre permitterte fra Fredrikstad Mek. 

13 
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Formannen i Samorg er også til stede. Else Halvorsen reiser seg og 
ønsker velkommen og overlater ordet til vår mann. 

Lars går rett på sak: 
-De nye dagpengereglene er en skandale! Tilsynelatende er dem en 

innrømmelse til kritikerne av den gamle trygdeordninga. Før var det 
som kjent sånn at du kunne gå i 40 uker i et kalenderår, før du blei av
stengt resten av årets 12 uker. I denne perioden var du henvist til å kla
re dag sjøl som best du kunne. I praksis betydde det å gå på sosialen. 

Dette er nå forandra. Nå vil du kunne gå 80 uker sammenhengende. 
Begrunnelsen for denne endringa var at enkelte arbeidsøker skulle få 
bedre tid til å områ seg, og søke ny jobb. Vel og bra. Men hva skjer et
ter 80 uker da, hvis du ikke har fått deg jobb? Jo, da mister du rett til 
trygd i 26 uker. Et halvt år er du henvist til sosialen. I tillegg blei denne 
loven fantastisk nok gitt tilbakevirkende kraft, helt tilbake til 1/1 -82. 
Dermed skjedde det absurde at da loven trådde i kraft 217 i år, var det 
allerede masse folk som hadde brukt sine 80 uker. For at det ikke skul
le bli for sprøtt blei det lagd overgangsregler som skulle sikre at alle ar
beidsløse fikk minst 40 ukers trygd i 1984. Det løste problemet ei 
stønn - men om noen få dager - den 1/10 - er det hundrevis av folk 
som mister trygda. Da har dem gått i 40 uker i -84, og 80 uker tilsam
men. På arbeidsformidlinga regner dem altså helt tilbake til 1/1 -82. 
Om du har hatt kortvarige jobber under 26 ukers varighet, regner man 
dem forbi sånne perioder. På FMV idag var det flere hundre mann som 
vil bli kjørt over på sosialen den 1/10. Dette er det viktig å hindre. De 
ny dagpengereglene er så vanskelige og uoversiktlige at behandlingen 
må bli overfladisk og vilkårlig. En lik praksis blir nærmest umulig, 
rettsikkerheten for den enkelte blir mildt sagt tvilsom. Det er allerede 
avslørt eksempler på at arbeidskontoret har regnet feil her. Den enkel
te arbeidsformidler har nemlig fått hele tre regnskaper å holde styr på, 
et sammenhengende regnskap (for 80 uker), ett kalenderårsregnskap 
og ett ferieårsregnskap. Du har få muligheter til å sjekke dette sjøl, 
ukekortene befinner seg nemlig på trygdekontorene, der utbetaling av 
trygd foregår. Formidlerne skal hoppe over sykdom, ferier, kortere 
jobber, og regne seg tilbake, uke for uke, helt til 1/1 -82. I denne hå
pløse situasjonen er det noen tips å komme med. Det er viktig at en 
avgjørelse om å ta fra deg trygda, blir anka. Det har enhver rett til, 
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men her trengs hjelp. Det er derfor viktig at den lokale fagbevegelsen , 
med hjelp av jurister og arbeidsformidlere trer støttende til her. En an
nen løsning er å gå over på såkalt avkorta stønad fur 80-ukersperioden 
er over. Det betyr at du melder at du ikke er tilgjengelig for arbeidsfor
midlinga i meldeperioden eller endel av meldeperioden ... 

La meg her nevne at ei hel uke av meldeperioden regnes som 100%. 
Har du vært ledig hele meldeperioden- altså 14 dager- så har du vært 
200% ledig, og har krav på 200% trygd ... 

På dette tidspunktet var det tendens til både småstønning og småfli
ring i salen. 

- En periode over 80 uker vil altså tilsvare 8000% ... Mer stønning. 
- Poenget er at såkalt avkorta stønad riktignok tas med i kalende-

rårsregnskapet, men ikke i det sammenhengende regnskapet. Og her 
er det viktig å spisse øra, folkens. Det kan dreie seg om bare en time av 
80 timer- eller 14 dagersperioden- som du ikke er såkalt tilgjengelig 
for arbeidsformidlingen. Du setter da at du har jobba en time på f.eks. 
onsdag. La oss si at du har raka plenen for mora di, la oss si du har vært 
fyllesjuk en time, fullstendig uinteressant. Hva du har gjort denne ti
men skal ikke oppgis på kortet likevel. Nåja, resultatet blir at du har 
vært tilgjengelig for arbeidsformidlinga bare 79 av 80 timer. Dermed 
blir denne perioden avkorta, og skal ikke regnes med i det sammen
hengende regnskapet. Denne metoden kan du bruke i hvert fall i 40 
uker, sånn at du kan forskyve den bitre overgangen til sosial en ei god 
stønn ... 

Her reiser en eldre herre seg hoderystende, og strener ut. 
-Merk at det ikke er snakk om MISBRUK av reglene. Her er det 

snakk om din soleklare rett til å bruke denne jungelen av regler til din 
fordel ... 

Lars går så over til å appellere til ordørerne som er tilstede. 
- For dere må jo dette også være et problem, disse trygdereglene fø

rer til at staten skyver sitt ansvar for arbeidsledigheten over på kom
munene. Fra statlig trygd, over på de kommunale sosialbudsjetta. Jeg 
er interessert i å høre hva ordførerne mener om dette ... 

- Disse dagpengereglene blei utforma i ei tid da det var jobber nok, 
1e 12 ukene med avstengning var ment å være en motiverende faktor 
for den enkelte for å få raske overganger fra en jobb til en annen, og 
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vel, så lenge det er noenlunde samsvar mellom søkere og jobber, kun
ne man si ja og amen til dette, men hva er poenget idag? Fortsatt snak
kes det om ris bak speilet og nødvendigheten av motiverende faktorer, 
men hvor er logikken? I juni iår var det 133 000 arbeidsøkere, mens 
antall jobber som blei formidla var 22 000. Det betyr at 110 000 var 
uten mulighet til å få jobb. Statistisk. Umulig. Kan noen fortelle meg 
poenget med riset bak speilet her? Vi hadde skjønt det dersom hr. Ret
tedal blei avstengt fra lønn etter 80 uker, hvis han ikke klarte å skaffe 
folk jobb! Dessuten fins jo allerede en motiverende faktor. Du har 
plikt til å ta tilvist arbeid. Hvis ikke, mister du trygda. Så enkelt er 
det ... 

Lars runder av med å snakke om hvordan staten jukser med arbeids
løshetsstatistikken ved i stadig økende grad å plassere folk - særlig 
ungdom- på mer eller mindre lugubre, kortvarige tiltak , og således 
for en stund får dem ut av statistikkene over helt ledige. 

-På de verste tiltakene for ungdom, er timelønna 8.75 i timen. og 
folk utfører stort sett helt ordinært arbeid. De vanligste av disse tiltaka 
kalles YPRO- Yrkesorienterende programmer- og BIO- Bedrift
sintern Opplæring. Grunnen til at det kan gis så dårlig lønn - 67 kr da
gen - er at de kaller det opplæring. En dag i uka skal du liksom få en 
allmenn innføring i arbeidsliv og jobbsøking av arbeidsformidlinga. 
For det første blir dette sjelden innfridd, for det andre går folka resten 
av tida og maler stakittgjerder eller sorterer post eller utfører andre ru
tinejobber. For de fleste ungdommene er dette det første møtet med 
arbeidslivet. Hva slags forhold vil de få til det? Hva slags forhold vil de 
få til de orpinært ansatte? Hva slags forhold vil de få til fagforeninge
ne? Sånn som praksisen er faller de jo utafor organisering, og de fast 
ansette er neppe særlig glade for å få enslags B-arbeidere inn i bedrifte
ne, kanskje på bekostning av faste stillinger. Og disse tiltaka bare 
øker. Vi er faktisk i ferd med å få en hel hær av B-arbeidere inn i ar
beidslivet. Dette er det viktig at fagforeningene og klubbene rundt om 
reagerer mot. Disse ungdommene nyter ikke godt av de samme rettig
hetene som de fagorganiserte har kjempa til seg. Nei. de er rettsløse. 
For dem gjelder ingen arbeidsmiljølov. De kan sparkes på dagen. Og 
uansett , etter 8 uker er det over og ut, og neste kull skal inn. Hva vil 
det bety over sikt, hva vil det bety for lønnsnivå og faglige rettigheter? 
Vi har en masse eksempler på at bedrifter spekulerer i disse tiltaka. 
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Staten betaler jo både lønn og gir bedriftene et tilskudd for hver ung
dom som blir tatt inn. En fin anledning til å slippe å ansette folk. Ja, vi 
har endog eksempler på at fast ansatte permitteres eller sparkes, en 
stund etterpå kommer så en utstrakt hånd til arbeidsledig ungdom .. .. 
Det grelleste eksemplet er Rederforbundet. I våres tvang de igjennom 
en ny bemanningsavtale på norske skip. På tross av sterke protester fra 
Sjømansforbundet, som mente det var helt uansvarlig å redusere be
manningen. I sommer tilbød de staten å hjelpe arbeidsløs ungdom. 
Den var for sterk, og de fikk ingen stillinger ... 

Om økonomi:- Samtidig som arbeidsløsheten på ny er blitt et al
vorlig problem, hvordan står det til i kongeriket? Er det sånn at det er 
fattigdom og svart depresjon overalt? Nei, sjølsagt ikke. I norsk uten
riksøkonomi er stoda bedre enn er noengang. Eksporten går glimren
de, valutareserver salta ned i utenlandske banker er oppe i 70 milioner. 
Det er jobbetid på børsen, kupongklippere tjener milioner på noen ti
mer. Disse folka gjør det glimrende i fattig-Norge, disse folka er det 
som sitter med sommerhus på sørlandet og hytte i Sikkilsdalen, og feite 
cabincruisere med seilføring liggende på Hankø. Hittil i år er det pro
dusert 1000 nye millionærer i Norge. 

Vårt poeng og våre krav er at staten må ta ansvaret for en politikk de 
så bevisst kjører, arbeidsløsheten er myndighetens svar, de er det som 
er ansvarlig for at ungdommen møter stengte dører overalt, at eldre og 
sjuke må legges klokka to om ettermiddagen. 

Vi krever at staten betaler de reelle kostnadene. La arbeidsløsheten 
bli dyr, for først da blir den politisk problem. Vi ber fagbevegelsen, vi 
ber orførerne her ikveld, vi ber hele lokalsamfunnet om å støtte og 
reise våre krav: Trygd til alle så lenge de går arbeidsledige. Trygda skal 
utgjøre 90 % av lønn eller tre ganger grunnbeløpet i folketrygden - ca. 
70 tusen som en minstetrygd til dem som ikke har inntektsgrunnlag fra 
før. Så enkle kan dagpengereglene gjøres. Men det fordrer et press, 
det fordrer at lokalsamfunn og fagbevegelsen reiser en storm. Takk. 

Slutt. 
Behørig applaus. 
Dæggern. Tenker vi. Tenker jeg. Her har Lars gjort en kjempejobb. 

Her får eventuelle arbeidsløse og ikke minst ordførerne eplet rett i 
fanget! Genialt. Det er bare å gripe fatt og ta en stor saftig bit ... 
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Det er pause med kaffe og kake, jeg setter meg ned hos de to FMV
permitterte og spør hva de syns, om de skjønte de nye reglene. De 
smilte og rista på hue. Dem skjønte jo en del, men det blei litt for mye. 
Men at regelverket var så vanskelig å skjønne da. Flink fyr han, hva 
hetern, Lars, ja, veldig dyktig til å snakke for seg, ja. 

Og ordførerne reiser seg og tar ordet, en etter en. De legger eplet 
distre på bordet foran seg, og erklærer hvor sjokkerte de er, de ante 
virkelig ikke ... Arbeidsløsheten er allerede stor i Glommaregionen. På 
Kråkerøy er det 22% ledighet! Det vil bety en katastrofe for kommu
nen å få en masse folk over på sosialbudsjettet. Det er ingen tvil om at 
det trengs en forenkling av dagpengesystemet. 

Vår Helge er frampå med forslag om underskuddsbudsjettering. 
Men tross alle mulige sjokk og betenkligheter var det vanskelig å få 
helt konkrete lovnader. Riktignok mener lederen for Fredrikstad Ar
beideparti, på direkte spørsmål, at han skal få partiet til å ta initiativ til 
endring av nåværende regler. Men jeg har en følelse av at eplet blir lig
gende urørt. 

Så holdt vår Samorgvenn et «merkelig» innlegg, der han suvernt 
unnlot å ta stilling til noe som helst i Lars sin innledning. I stedet la han 
ut om strukturendringer i samfunnet, omstilling i næringslivet, ny tek
nologi, opplæring og forskning, meningsfylt fritid og hele smørja. Hvor 
kommer tankene fra? Hvorfor kom dem fra akkurat den kanten? Tan
ker som følgte tråder som glei glatt inn i den store, mørkeblå veven. 
Tanker vi skulle møte igjen og igjen seinere på turen. Sterkere. Og fra 
samme hold. 

Men ellers hadde mange fra AFO ordet, og jentene fra Fredrikstad 
var i hundre over møtet. Fredrikstad Blad var tilstede, vi solgte 38 
«ABC»-er, og det var en lykkelig gjeng som steig inn i bussen. Til Fre
drikstad var det kommet en bussjafør utlånt fra Oslo og Omegns Buss 
arb. forening, til støtte for turen. Han loste oss gjennom våte natta til 
Oslo. Det var tett, fin stemning i bussen. Knallåpning. Ingen tvil om at 
vi var på vei. Skepsisen lå igjen i sluka, var rent ned i elva ut i havet, 
tilbake var trua på at så pokker, det nytter å gjøre noe, vi har bare oss 
sjøl å stole på. At anfall av tvil på nytt skulle erobre kroppen, det visste 
man ikke nå, nå var seiersrus og V-tegn. Foran i bussen sitter Else, vår 
dame fra Fredrikstad, oppspent røykende. Hu blir med til Horten 
imorra. 
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Midnatt. ~ussen ruller inn ved kafeen. Alle forsvinner fort, hver til 
sitt , foreløpig oppløsing, trøtte og slitne, det har vært en beinhard dag. 
Imorra? Hvem vil orke å stille på Kværner Bruk imorra klokka kvart 
over elleve? 
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Forberedelse til konsert. . · 

Et besøk på Arbeidsformidlinga 
Jeg våkner, klokka er 11. Intet Kværnerbesøk idag. Jeg trur jeg drøm
te inatt. Enten løp jeg etter fru Lundin med øks, eller så var det om
vendt. 

Jeg skal på arbeidsformidlinga. Jeg har løst til å delta på hele turen, 
men det betyr at jeg må få disp. fra å stemple neste mandag. På ar
beidsformidlinga i sentrum hadde dem egentlig gitt opp å formidle job
ber: De arbeidsløse fikk utdelt en bunke kort som de sjøl fylte ut og 
sendte hver 14. dag. Trygda kom så hjem til dem pr. post. 

Så ikke på Stovner, der jeg residerte. Personlig oppmøte. Med friskt 
mot gikk jeg inn og snakka med Edle om saka. Joda, hu hadde forså
vidt forståelse for det viktige arbeidet ÅFO gjorde, men jeg måtte 
snakke med fru Lundin, sjefa. Hjertet sank betraktelig, men jeg syns 
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jeg måtte fullføre løpet. 
Fru Lundin var mildt sagt lite begeistra for ideen, reglene var sole

klare på dette punkt, dessuten var det da så mange arbeidsløse som ik
ke mottok trygd som kunne delta på turen(!). Men hun kunne alltids 
ta en telefon til Spjøtvold om saken. Hjertet sank til bånnivå. Spjøt
vold var sjølve sjefen for de dårlige tidene, og var ikke noe glad i oss. 
Jeg skulle kontakte fru Lundin imorgen og få greie på resultatet. Gli
trende. 

Jeg tok en kopp kaffe på verdens dyreste kafe i det gloriøse Stovn,er
senteret, og forlot åstedet. Når krybba er tom bites hestene. Er folk 
hester? Jo større arbeidsbyrden og presset blir, jo mer sjølve formid
lingsrolla forsvinner i det blå for bare papirarbeid, jo større interesse 
skulle folka ha av at en forening som vår oppstår. De skulle juble og 
sende oss avgårde på bussen hele gjengen, puste letta ut og tenke gjen
nom saker og ting. Isteden overfører dem stresset på den enkelte sø
ker, sender dem på dagsen og skjerper tonen. Sånn som situasjonen er 
nå, er det ikke en kjeft som liker å sette beinet innafor denne etaten. 

La Oslo leve? 
Jeg ønska meg et myldrende liv foran regjeringsbygget. At horder av 
Oslofolk hadde møtt opp idag, med skarpe protester mot alle forsøk på 
nedskjæringer. At masse foreldre møtte opp og sa NEI til innskren
kinger i barnehagene, NEI til økte avgifter. At hele Oslos helsesektor 
troppa opp med paroler mot sjukhuskøene. At «LA OSLO LEVE» 
denne dagen skulle bli en flott markering og en god start for bussen vi
dere. Men her er merklig tomt for folk . Jeg må leite lenge før jeg får 
øye på et menneske med løpesedler, jeg speider lenge etter paroler. 
Var lufta gått ut av folk? 

Mellomspill på arbeidsløses kafe 
Jeg går ned på kafeen, her er ventestemning, oppbudd i lufta. Folk les
ser inn i bussen, parkas for ei uke eller mer, inkludert kasser med løpe
sedler og informasjon, esker med bøker. Mer enn tjue mennesker skal 
med til Horten. Jeg har sjøl med en eske inneholdene personlige eien
deler som en taqnbørste, en barberhøvel, etpar tynne sokkeskift, en 
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tjukk genser i tilfelle storm over fjellet, ei ekstra skjorte, ei lue, jogge
sko. Slagstøvler så ut til å bli tingen framover. Regntøy var et savn, 
men jeg hadde ikke råd til å kjøpe et sett. Dessverre. Jeg kjente nemlig 
en forkjøling var på gang, idet jeg satte meg ned sammen med Hans 
Edvard, en gammel Jøtul-kumpan, og varma opp reisemagan, en kopp 
kaffe, to kopper kaffe og ja tre kopper kaffe, og etpar rullingser. 

Klokka nærmer seg 18. Hans Edvard kan dessverre ikke bli med oss. 
Han har faktisk fått seg jobb etter to års lediggang. Fantastisk! Han 
unnlater da heller aldri å nevne faktumet til enhver han kommer i be
røring med. 

Etter en ladning kjøttkaker, prøver jeg å piske opp stemninga. Vi 
skal være på møte klokka åtte! Hva venter vi på, vi må ikke komme for 
seint nå. 

Horten har jeg sjøl vært med og forberedt. To ganger har Ingvild, 
Monica, Reidun og jeg vært der og gjort avtaler. 

Første gang deltok vi på et styremøte i Horten Samorg, der vi fortal
te hva vi ville med besøket og turen. Våre kontakter her var Lars og 
Toril. Lars var enslags arbeidsløshetsansvarlig i Samorg, mens Toril 
hadde sparke igang ei forening på eget initiativ, aleine med to unger, 
og ganske full av virkeløst. Hu hadde nærmest krangla seg inn i et sam
arbeid med Samorg. 

Nå satt vi på kontoret deres, med muligheter for mysing ned utover 
havna og fjorden, et skarpt blågrått høstbilde med mye vind. Ingvild: -
Over til det praktiske. Vi må arrangere et folkemøte torsdag kveld ... 

Etter en del debatt og tvil om hvor folksomt et sånt møte ville kunne 
bli, ender det med at de innkaller til et representantskapsmøte i Sam
org. Vårt møte legges inn som et punkt på dagsorden. 

Reidun og Ingvil uttrykker skepsis. Vil gjerne ha et eget møte der 
f.eks. mange ungdommer kunne komme. 

-Ungdommer! fnyser Lars, det kommer ingen ungdommer. Den 
eneste måten å sikre folk på, det er å ta utgangspunkt i Samorgmøte. 
Da kommer iallefall noen. 

Javel. Men hva med litt underholdning, litt kultur, et rockeband el
ler, prøver Reidun. 

- Rockeband snøfter Lars. 
Neivel. Men Torill kaster inn tanken om RVs kulturgruppe som 

kanskje ... 
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- Neih. stønner Lunde. Nei. 
Men. Vi skal ha stand på torget dagen etter. Hva med å ordne en 

skikkelig mønstring der, få tak i et lokalt rockeband. 
- Dere kjennærnte Horten, kommer det fra Lars, det ærnte muli ... 
Toril lirker seg imellom og mener at det kan være mulig, nevner 

noen lokale størrelser. Sjøl Bjørn, samorgformannen, hever et bryn el
ler to: -Det var da svært så positiv du var i da da, Lars? .. . 

Det meste ordner seg. Lars forlater oss og mener nok det skal nok gå 
bra, dette orner sæ. 

Neste gang, uka etterpå er vi hjemme hos Toril. Hu har stelt i stand 
ei svær gryte med safranris. Lars Lunde er også her og sørger for å få 
visjonene i bakken. 

- Detta er Horten, dere kjennærnte byn, jæ har bodd her hele mitt 
liv .. . 
Han uttrykker ellers motvilje til Jan Petter Hansen som hovedappel
lant fra Horten på møtet. 

Vi andre stiller oss litt undrende. (Kan det være at mannen er kjent 
AKPer?) Han har tross alt vært den mest sentrale i kampen for verftet. 
Men Lars vil ha en mer nøytral person. 

Toril og vi andre kan ikke holde latteren tilbake etter at Lars er gått. 
Toril har kjent han fra barndommen: - Lars får utslett når han hører 
ordet aktivitet. Nåja, vi forsto jo at det var hans væremåte, hans karak
ter på et vis. Som en slags sosialdemokratisk SV -Anarkist (eller noe 
sånt) , var det vel naturlig å være skeptisk til det meste. Han hadde 
tross alt engasjert seg i dette spørsmålet. Frivillig. 

Også denne gang forlot han oss med et joda, dette skulle nok gå bra, 
overlat dette til oss nå, så. 

Skulle det gå bra? 
Toril må iallefall få sikra Jan Petter på en måte. 
Og da var det ikke mer og tusen takk for herlig mat, og farvel utafor 

huset til Toril denne septemberkvelden. Vi ses. 
Men når? 
Hva venter vi på? 
Sjåføren. 
Einar Nymoen dukker opp ti på seks, lett ubarbert, groggy av søvn, 

og med nytt image. Dongerydressen er skifta ut til fordel for militær 
høstjakke og cordfløyel. Jeg får høre at han har hatt bussen påverks-

23 



www.pdf-arkivet.no  (2016)

ted idag, og skifta startmotor. Den gamle funka ikke lenger. Proble
met er bare at den nye heller ikke funker. Bussen må trilles igang. Det 
er grunnen til at den putrer og spytter eksos i bakgården. Doningen 
kan altså vise seg å bli et jævla problem etter hvert. Hva må gjøres? I 
all hast beslutter vi å sende en troika i forveien i Reiduns bil, så dem 
kan forklare en eventuell forsinkelse. Imorra tidlig må så Einar dyttes 
ned mot Oslo igjen, sikre at en ny og mer VARIG startmotor innstalle
res, og komme ned igjen på kvelden. 
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HORTEN 

Jan Petter, klubbformannen holder foredrag 
på verftet. 

Here we come 
Men nå karrer vi oss altså inn i spetaklet, en 61-modell Scania av ny

deligste sort. Er det noen som for alvor trur at den vil holde turen ut? 
Reiseforsikring er tegna, medlemskap i Falken sikra. Smykka med 
«ARBEIDSLØSES BUSS -84» malt i rødt på begge sider, ruller den 
iallefall ut av bakgården, ned Hausmannsgate og ut på trafikkmaski
nen. Horten next stop. En lett eksaltert og halvspastisk Tor er med, 
snur du deg i setet ser du han i fektende utfall mot noe, noen. Lars og 
jeg sjøl er på plass. Som det sømmer seg for eldre mennesker sitter vi 
foran i bussen. Ungdommen, som i følge Tor og Mao trenger mye søvn 
og hvile, har lagt beslag på madrassene bak i bussen. Jan K. f.eks., i 
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lett istykkerrivi dongeri og et svært, rødspetta palestinaskjerf. Toril, 
vår talskvinne og foreningas leder, og Frederic, vår halvoffisielle foto
graf på turen, en utrøttelig talsmann for grønne verdier, ikledd masse 
rødligkrølla hår og skjegg, og en diffus, svart dressjakke av konfirma
sjonstypen. 

Bård en lang hengslete mann med viltert krøllhår, rett fra drabanten 
på bussen, faktisk verva gjennom løpseddelakskjon. 

Liksom Bjørn, en liten fyr med dunkel bagrunn, dukka opp fra in
gensteds, iført uutgrunnelig hår og skjegg. Alle disse har inntatt hvile
stilling bak i bussen. Toril hviler riktignok bare innimellom. Rett som 
det er, er hu oppe og gjør notater til ei innledning hu - med stadige va
riasjoner- skal holde under hele turen. Dessuten finner hu stor glede i 
å studere vei og føreforhold fra frontruta, og holde sjåføren med sel
skap. 

Av stort sett sittende folk har vi Ingvild, ei høy og statelig ungjente 
med en iboende kraft som kommer til uttrykk i nødsfall. Kjennetegn 
under turen: Walkman inneholdene Bruce Springsteen, drømmende 
blikk?. 

Andre sittende er Connie k, ei vever, søt jente med rødt hår og freg
ner, Et helt ferskt fjes, i likhet med de tre ungdommene som sitter 
tvers over midtgangen for meg. Spennende. Håper dem kan bli et vik
tig tilskudd til oss andre mer barka aktivister. 

Vår dame fra Fredrikstad, Else, er siste sittende, og gjenstår bare 
liggende Jan nr. 2, foreløpig oppsagt fra NORA- han lå i sak med be
driften- med sitt lyse, blide åsyn, i motsetning til Jan K iført en gans
ke Ill' dongeridress. 

Hva er å si om Lars da? 
Med sin pondus og erfaring utvikler han seg naturlig til en slags leder 

for turen. Det blir bare sånn. 
Iført en type gabardin ytterjakke av den mer straite typen, og med 

klart ufancy briller og tydelig kjemma hår, er det ikke til å unngå at 
han blir en slags farsskikkelse . 

Forfatteren sjøl har på seg en mer uklar mørkblå fløyesjakke fra de 
harde 60-åra, med urøddig blond hårmanke som tynnes i toppen. Så er 
det trioen foran oss i løypa. Dem ligger forhåpentligvis godt foran . 

Reidun er ei kvikk jente, full av virketrang, med ei rapp tunge og en 

26 



www.pdf-arkivet.no  (2016)

latter som sitter løst. Full av ukuelig optimisme, du så aldri henne sitte 
stirrende mot fjerne horisonter. Dessverre blir hu aldri med i sjølve 
bussen, i motsetning til passasjerene, som deltar størstedelen av turen. 

Helge er en noe uryddig men ivrig ung talsmann for en bevegelse 
som kaller seg Arbeidermaktgruppa, Ytre kjennetegn: Dongeridress 
hvor buksene er tulla inn nederst av et par ullsokker av ulik farge, et 
par tresko, lysblond lugg. 

Og Monica, vårt rødhåra fyrverkeri, drapert i svart og utstyrt med 
en usedvanlig breit tungemål, type Oslo øst, som ingen vil finne på å 
betvile ektheta av. 

Tilbake til skipet. Vi har også (den udelte?) gleden av å ha Alf R. Ja
cobsen, den beryktede rederdødaren ombord. Sammen med Bernt 
Eide utgjør han avisa Klassekampens reportasjeteam. Sistnevnte knip
ser bilder i øst og vest fra de mest nærgående vinkler. Lars spør om ik
ke det er en ide å spørre folk først ... 

Men bildene blei bra, I lørdagsavisa 22. september er det under tite
len FULL GASS - MOT ARBEIDSLØSHET en flott reportasje over 
tre sider. Den slår å lese i bussdagboka som vi førte hele veien. 

Idag ligger den i kafeen, full av persolige betraktninger fra ulike 
penner, mørereferater, innfall, dikt og innlimte avisutklipp om oss og 
arbeidsløshet generelt. 

Jeg siterer eksempelvis: «Ei rute datt ut underveis. Kveldene begyn
ner å bli kjølige ... » 

Denne lakoniske kommentaren viser til en episode som inntraff like 
før Liertunnellene. Da datt nemlig sideruta til Einar ut. Einar, den go
de totning: -Der forsvann ruta gitt! Det merktes. En iskald vind snod
de seg umiddelbart rundt anklene. Dette i tillegg til at vi ikke fikk noe 
fres på varmeapparatet, gjorde sitt til at basillene i kroppen gjorde sta
dig nye framrykk. 

-Har vi passert Holmenstrand? 
- Jajøss, lenga sia det. 
-Men hvor er vi? 
- Vi er ... vi er ... 
Hvor var de, alle de våkne soldatene mot arbeidsløshetens æra? 
Vi hadde kjørt for langt. Mumlende noen unnskyldninger finner Ei-

nar en snuplass. Enda godt vi hadde sendt folk i forveien. En halv time 
etter skjema triller vi inn foran Folkets Hus. 
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Møtet 
Der inne tar Toril R imot oss, lykkelig over at vi i det hele tatt dukker 
opp. Inne i salen er det faktisk endel folk, der framme sitter Lars Lun
de ser jeg, hei hei, og Samorg Bjørn har tatt plass ved dirigentbordet. 

Vi setter oss ned til det vi seinere bare skulle kalle samorg-rundstyk
ker, men som akkurat nå framsto som reine delikatesser. Og kaffe da. 

Om møtet er igrunnen ikke så mye å si. Sjefen for Arbeidsformid
linga opplyser at der er rundt 500 heltidsledige i kommunen, pluss folk 
på tiltak og arbeidsmarkedskurs. 

Før Lars slepper til. Han bretter opp skjorteerma og går igang. Om 
dagpengeordninga. Kanskje enda et strå vassere en sist. Ispedd nye 
poenger. Bl.a. hvordan myndighetene trikser med tall: 

- En hel skau av halvbra og dårlige tiltak er satt igang, med varighet 
fra 3-8 uker opptil ti måneder. Nødsarbeid kaltes det før i tida. Rein 
oppbevaring av folk for å få dem ut av statistikken. 60 000 ser penere 
ut enn 100 000. Hele 40 000 er nemlig skuffa over på sånne tiltak. I 
verste fall- hvis du er ung og uten yrkeserfaring - får du 8.75 ,- i ti
men. Det kalles opplæring. Men du står og maler en vegg på rikshospi
tallet. Du er uten rettigheter. Ikke organisert. Kan sparkes på dan. 

Og flere oppbyggelige detaljer i denne historia fulgte . Jeg får litt 
trøbbel med konsentrasjonsevna, har jo hørt det før. Men koser meg 
når alle millionærene kommer på bånd. 

Jeg tar et blikk utover salen. Ser ikke ut til at det er for mange ar
beidsløse her. Ser på Reidun. Hvor er ungdommen, opprørne? Ser ut 
som om salen hovedsaklig består av helse- og sosialfolk, foruten fagli
ge tillitsmenn og kvinner fra bedriften i distiktet. Men disse er jo impo
nerte. Lars Lunde er sogar dypt imponert over innledninga. 

Vår Lars prøver å få arbeidsformidleren til å gå inn for å anke dag
pengesaker, men det vrir han seg behendig unna. Et poeng er det like
vel at ingen står fram og tør å forsvare tingenes tilstand, verken her el
ler noensinne seinere på turen. 

Lars Lunde har vært på LOs Distrikskonferanse i Vestfold og kan 
melde at Haraldseth ikke ville støtte bussen. Det kom ikke som noe 
sjokk. Viktigere er det at vi har de lokale samorgene, foreningene og 
klubben til å bakke oss opp. Og det har vi. Oslo Samorg sendte før 
bussturen ut brev som oppfordra foreningen og klubbene til å støtte 
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oss moralsk og økonomisk. Et sånt brev var en særs brukbar attest å ha 
med seg. 

Jan Petter Hansen forteller kort om den lokale kampen i Horten. 
- Da jeg gikk på folkeskolen , kom læreren min bort til meg å sa: Du 

Jan Petter, du ender nok på verven, du .. . (Latter) Det betydde at folk 
som ikke utmerka seg spesielt i teori, dem fikk sæ alltids en jobb på 
verven. Og sånn vare jo den gangen. Men ida' er situasjon' en helt aan. 
Ida' ære 1200 av 1800 ansatte, og Horten Verft er ikke lenger noen sik
ker arbeidsplass. Situasjon' er sånn at vi nå krigær med verft tvers over 
fjorden , FMV. Sånn er situasjon' i verftindustrien. Arbesfolk krigær 
med hverandre om å få oppdrag. Men det er nok av oppdrag, åsså ut
afor offshore-sektoren. Vi trengær eksempelvis 7 kystvaktsfartøy. Ba
re tre er bygd. Vi trenger å fornye hele ferjeflåten , bare det vil ta hund
re år(!) Støtteordninga te norske verft ligger langt under tilsvarendes 
ordningær utenlands. 

Vi gjør avtaler om morradagen med Toril, Bjørn og Jan Petter. 
Så kjører vi gjennom kvelden, gjennom byen ut til Karl Johans 

Ve rn, området som engang var marinens hovedkvarter her i landet. 
Marineverftet er blitt Horten Verft, og brakkene er blitt hybelkvarter 
for leiefolk. I ei sånn murbrakke er det vi blir innkvartet. Til stor jubel. 
Reine hotellet, med sofabenker og enerom. Skal bli deilig å hvile sin 
basillherjede kropp i god isolasjon. 

Nattlig kritikkrunde 
Men folk er litt oppspilte, vi skal ha en kopp kaffe(!) og en kritikkrun
de. Må få ut eventuelt grums og uenigheter før det avleirer seg. Klokka 
er cirka 0000, og Tor åpner: 

-Først vil jeg kritisere hetsen mot meg som ensidig! ... (Latter) 
Sånn som han eksponerer seg sjøl, stiller han seg laglig til for stadige 
hogg og kommentarer) 

Einar er naturlig nok opptatt av bussen. (Ny latter)- Husk at vi må 
opp tidlig å dytte igang! ... Bussen skal som nevnt tilbake til Oslo og få 
installert ny startmotor. 

Ellers går mange innlegg på at innledninga til Lars må bli litt mer 
fl~ksibel , må kuttes betraktelig ned der det ikke funker direkte i for
hold til arbeidsløse. 
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Sjøl har jeg et litt paranoid forhold til sånne runder. Det at du MÅ si 
noe. (Du MAsi noe, du MÅ si noe, nå er nesten turen kommet til deg, 
hva skal jeg SI), men det plager meg ikke denne gangen. For det første 
er stemninga lett og spøkefull, for det andre har jeg faktisk noe på 
hjertet , som går på tendenser til klikkvesen og ellers sosialt liv på tu
ren. Unngå gjengmentalitet. Ellers er det klart at Lars innlegg må til
passes forholda bedre. 

Reidun vil gjerne at alle skal ta ordet på møtene, og at vi må storme 
et arbeidskontor et sted. Mener også det er viktig at vi støtter opp om 
Toril R. her. Hu har hatt ei stri tid, både personlig og med foreninga. 

Lars mener at innledninga hans er den eneste vi har. Vil folk ha noe 
annet, må de lage nye innledninger! Ellers pekte han på Lundes mel
ding om Haraldseth og LO. Det er tydelig at visse øyne følger oss på 
vår vei, «og stundom gnistret hans øyne stygt» 

De tre ungdommene som ikke helt er blitt en del av oss, sier noe om 
hvordan de blei verva. Gjennom løpesedler på T-banen. Men de har 
noen andre synspunkter enn oss på arbeidsløshetsspørsmål og fagfore
ningsintriger. Jenta, Kjersti , reagerer sterkt på Lars redegjørelse om 
intrigene i fagbevegelsen i forhold til bussen. Hun syns det hele er så 
smålig. Dessuten får hu lett jobb på vikartjenesten, og syns det er OK 
å jobbe litt nå og da. Den ene av guttene syns også bare godt om time
lønna som lærervikar i støytan. (Er de havna på feil buss?)(Hadde dem 
satsa på en slags alternativ ferie?). 

Helge: - Lars Lunde sa til meg etter møtet at han var forferdelig im
ponert over opplegget vårt, men han advarte oss mot å bli for flinke. 
Og der trur jeg han er inne på noe jævlig viktig. Skal vi bli en buss av 
kadre eller en buss for vanlige folk? ... 

Bård bare flirer og sier: - Jæ lærer no' nytt hver da' jæ ... 
Bjørn mener vi kanskje bør sende noen folk foran bussen? (latter) 
Else mener at imorra må vi stå opp så tidlig at vi rekker avtaler. 
Etter at alle har fått trøkt ut gullkorn, går Lars, Tor, jeg og Connie 

ut en tur. Some fresh air før vi køyer. Opphold, natt over Horten. Jeg 
og Connie utveksler litt biografier, småfryser, småpludrer. 
Koslig ruslerunde. Koselig. 

Natta blir god. Lett skjelvende av feber glir jeg inn i døsen, til ak
kompenement av lattersalver fra kjøkkenet. De evige natteravner. 
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Monicas latter. Noe totensk. Jeg løper etter fru Lund in med øks eller 
var det omvendt? 

Å dytte en buss 

Jeg er vågen. 
En ny dag slår sin blomst ud over mig 
med duft af soltanker 

Sa Sigbjørn. 
Jeg våkner. En ny dag slår sitt regn mot ruta, trommer beskjed om å 

karre seg opp. Tett som ei potte i skrotten. Soveposen kan ligge. Vi 
skal ha ei overnatting til her. Pusse tanna, kaldt vann i øyet, litt fOr. 
Noe å røyke på. Kaffe, kaffe. 

De tre nyverva ungdommene er alt klare til oppbrudd med sine rygg
sekker. De tar en annen buss, et annet tog. Jaja. Vi vinker adjø og går 
ut til en forblåst morra. Bussdytting. Sterk åpning av dagen. Ti- tolv 
støkker legger sine krefter til. Noen spør om Einar vennligst kan løsne 
brekket. 

- Brekket er løst, det ... 
Mer krefter. Endelig får vi kolossen i sig, langsomt og seigt triller 

den ned en slak skråning. Einat vrir nøkkelen for tidlig. Bråstopp. På'n 
igjen. Noen ramler av lasset, glir og blir liggende, resten står på til 
blodsmaken står i kjeften og åndenød og røykhoste setter inn. Etter et 
desperat tredje forsøk er bussen igang. Farvel, og kom ikke tilbake før 
alt er 100 % . Dette klarer vi ikke en gang til. Men vi blir nå med til 
byen først. 

Møte på voksenopplæringa og på verftet 

Vi hopper av i Langt. 12, en fritidsklubb som blir vår base idag. Her 
skal frokost og middag fortæres , her skal det bli muligheter for ly og litt 
hvile mellom slaga. Toril R har lagd frokost , stråler over brødfjæla av 
LIV og energi. 

Jan Petter er her og forteller mer detaljert om kampen på verftet og 
generalstreiken i byen. Erkeproletaren! En naturlig autoritet lyser ut 
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av det firkanta urfjeset hans, der ei skikkelig oppstoppernese er forso
nende midtpunkt. 

Så er det igang. Jeg og Lars og Ingvild drar ut på et arbeidsmarkeds
kurs. Vi får samla tre klasser industrifag. Sveisekurs og platearbeider
kurs! Industrirørleggerkurs! Midt i blinken her i strøket. De permitte
rer jo folk på verftet! Samtidig er det faktisk behov for kvalifiserte 
elektrofolk .. . 

Ingvild presenterer oss og bussen, og kjører ei kort innledning på 
dagpenger og sysselsetting. De morratrøtte ansiktene glimter etter 
hvert til av liv. Interessen er vakt. Å faen, det skjer noe, noen gjør 
noe, det gjelder oss, det gjelder meg. Det er jo for jævlig det hele. For
bannelse får uttrykk. Håp tennes, og i et blink ser jeg hvilken kraft 
som ligger gjemt her, hva slags kraft en organisert bevegelse av denne 
typen folk kunne bli. 

Vi skulle bare hatt mer tid. Alt vi kan gjøre er å be dem kontakte 
Arbeidsløses Forening. Samorg Bjørn gir dem noen telefonnumre. 
Det er han som kjører oss til og fra. Stå på! Vi må videre til verftet. 

En flopp. Jan Petter har måttet småimprovisere på kort varsel. 
Tinga er ikke forberedt godt nok. Samorggutta har svikta. Den todelte 
kantina er halvfull og mikrofonanlegget er så dårlig at det er vanskelig 
å oppfatte noe som helst. Et forkorta dagpengeforedrag fra Lars går 
derfor ikke hjem. Ingen spørsmål. En gjeng unge folk spiller høylydt 
amerikaner ved sidebordet. Else fra Fredrikstad er faktisk den som 
tenner en liten gnist. Når denne dama på nær seksti reiser seg opp og 
roper ut om nødvendigheten av at arbeiderne på begge sider av fjorden 
må stå sammen, sier det seg sjøl at sjøl den sløveste kjeledressen ryk
ker litt til. 

Omvisning. En selsom gjeng tråkker rundt i jernlandskapet, utstyrt 
med turisthjelmer. De yngre av oss syns det er spennende. Det slår 
meg at det for de aller flestes vedkommende sikkert er første gang de 
opplever noe sånt. 

Vi krabber tilslutt inn i prosessmodulen til Gullfaks A, går opp pro
visoriske leidere, passer på å unngå å tråkke ut i det store intet, skrever 
over mylderet av gassledninger og sveise kabler. Jan P snakker lavt om 
en aksjon som er diskutert. Sveise hele modulen fast i dokka. Ingvild 
vipper plutselig opp en mikrofon, setter igang kassetten , og spør: 

-Har dere tenkt på å følge opp de aksjonene som har vært på noen 
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måte? .. . 
Jan P svarer litt perpleks at det har vært diskutert. Ingvild: - Hva 

slags aksjoner? ... Du nevnte .. . 
-Jan P rynker brynene, nei, nei, gjør en sidebevegelse med hue. En 

herre i slips dukker opp fra høyre, venstre. Ingvild legger utstyret 
vekk ... 

Tilbake i byen 

Og «mekke stand». Byggverket blir reist raskere nå. No tears, rain on
ly. Men først en kopp kaffe på Domus. Tre kopper dårlig kantine kaffe 
kompenseres med en kopp skikkelig trakta på kafe. Med kremfløte! 

Utafor Domus planlegger jeg min retrett. Klokka er to. Halv åtte i
kveld er det festmøte for nærradioen i byen, vi er special guests. Men 
til da .. Med verdens beste samvittighet legger jeg løpesedlene fra meg
den med «SKIKKELIGE LEVEVILKÅR FOR ARBEIDSLØSE» -
sier til Ingvild at jeg blir borte ei stønn. 

Private løsninger med dronning gambit 

Rusler ned til busstasjonen og hopper på en omegnsbuss. Tjue minut
ter etterpå står jeg i stua til foreldre som har vært så fornuftige å flytte 
ned hit på sine eldre dager. Klarere har DET aldri vært der jeg sitter 
foran kaminen og drikker kaffe, mens badstua varmes opp. 

Etter en knallhard utsvetting og en lang dusj , grundig frottering og 
skifte av klær, føler jeg meg ganske tørr og ny. Noe av forkjølelsen har 
sleppi taket, kroppen trives, jeg får en brandy av min gamle far, vi slu
drer over en tremannsludo, og livet er lyst. Siden ringer jeg Tor M, en 
gammel Stovnerkumpan som har fløtta hjem til sin barndomsby, Tøns
berg (Utrulig hva folk kan finne på, helt frivillig!). Jeg ber han innover 
på en sjakk. Som venta lar han seg ikke be to ganger. Alltid plass til en 
kule sjakk i Tors program. Han er en av de mer ivrige dyrkere av spor
ten, og vinner statistisk tre av fire partier mot meg. 

Men denne ettermiddagen, mens skumringen senker seg over havna 
her i utkanten av Horten, kommer jeg inn i en brukbar variant i dron
ninggambit med hvit, jeg rokerer - overraskende - langt, og får et 
tungt offisersskyts retta inn mot kongestillinga til min venn. Partiet har 
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vart drøye timen da han legger ned majesteten. 
Alltid hyggelig å slå Tor. Men han tåler det. Etter nok en brandy, 

samt overrekkelse av ei dongeribukse og et sett regntøy (nytten av å ha 
foreldre plassert på strategiske steder!) kjører Tor meg inn til Langgt. , 
adjø adjø, uthvilt, nydusja & deilig. Det er nesten uforskammet over
for de krøllete, ubarberte , grimete folka som ligger slengt rundt om
kring der inne. 

Fest på Valparaiso bar 

Etter hvert rusler vi nå opp mot sjappa vi er invitert på. Via en heis 
opp i etasjene kommer vi inn i noen lokaler med rød belysning. (Ne
sten som Scandinavia bar i Valparaiso. Utkant-Noreg, utkant-Noreg!) . 
Torill R, Torill P, Frederic, Lars, Tor, Connie, Bård og jeg slår oss 
ned, og det lokale brygget kommer på bordet. Gyllent, gyllent. 

Tor har holdt foredrag på yrkesskula idag. I bussdagboka mener han 
at besøket bekrefter at «Mao har rett når han sa at alle tanker har et 
klassestempel. Hos proletariatet, dvs. maskin og mek- grunnkurs traff 
vi ei lydhør forsamling der folk fatta hva vi sa. Men vi fikk dem ikke til 
å prate sjæl. Etterpå var vi hos elektro videregående der folk snakka 
en masse, og det dukka opp en del høyreekstremistiske og halvrasis
tiske holdninger .. . » 

Var det så enkelt? Vel, vår super-RUer slår til , og slutter artikkelen 
som den dypt frafalne pinsevennen han er, med:«LA HVER DAG 
HA NOK MED SIN EGEN PLAGE» (bergprekenen) , illustrert med 
en prest i bønn som ikke aner noe om øksa som kommer inn fra ven
stre .. . 
Vi drikker og småpreiker, en herlig sløvhet gjennomrisler kroppen. Å, 
herlige brygg- gjør meg sløv og lett og flirete og fri . Bandet spelar, en 
annen gjeng av bussfolk sitter ved et annet bord, Ingvild, Reidun, Mo
nica og Helge. Og der ser jeg Einar komme gjennom Lokalet, bussen 
må være i havn, med seg har han en jente. Kan det være Ellen Møller, 
ekstrasjåføren det har vært snakk om? Jeg får bekrefta det på vei bort 
for å hente en ny øl. Else har reist med ferja over fjorden. Dama vår. 
Back in Plank City. Skulle hatt a med lenger, men det hadde neppe 
gått. En sånn busstur er ikke ment for folk over tredve. Den tredje el
ler fjerde . Pilsen. Connie er gått hjem. Ned til verftet. Sove. Bård og-
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så. De var ikke bare trøtte, pengemangel er et ganske vanlig fenomen 
blant arbeidsløse. Lars tærer litt på et stipend han har fått. Men to 
halvlitere får være nok. Vi skal opp sju i morra. Turen er lang. Tor B 
bestemmer seg for å slå følge. Pussig så tomt her blei. Jeg overveier re
trett sjøl, men føler jeg har noe ugjort. Jeg venter heller til neste buss. 
Ellen og Einar sitter der borte enda. De har bussen parkert utafor. To
rill P og Frederic, bussens eneste par, er også gått. Reidun er borte ved 
bordet og skravler litt. Jeg henter meg en øl til. Toril fra Horten har 
fått besøk av noen diffuse venninner. Frie kvinner i svart. Kunstnere. 
Jeg er ikke helt tilstede når Ingvild kommer bort og slår av en prat. 
Kvelden er forbi, lokalet er glorete. Monica dukker opp. Jeg får greie 
på at hu er sjukmeldt fra en vikarjobb, evig trøbbel med nyrene. 

Tøffe Monica. Hu prater med en opprømt Torill som så gjerne skul
le blitt med videre. 

Ny sjåfør 

En gjeng går ut i natta, jeg støter bort i Ellen.- Så dette er den berøm
te Ellen Møller? Hu flirer, lys, skinnjakke med nagler, men neppe un
der 30? - Og hvilken berømthet er så du? ... 

På kafeen, da forberedelsene var på det mest hektiske, telefonene 
kima som verst og avtaler blei gjort og ugjort og utgjort, svirra navnet 
Ellen Møller mye i lufta, som påtenkt reservesjåfør. Alle hørte navnet, 
men ingen så noengang dama. Einar f.eks. , kom bare innom en dag 
fra intet og meldte seg som sjåfør, med sovepose. Klar til å dra. Den 
sindige, men eventyrløstne Totning. Men Møller? 

Nå var'a her iallfall. Bussjåfør av yrke i fordum, nå dreiv'a og jobba 
på MC-senter blant ungdom. 

En spe kropp over rattet til en svær, høyreratta, ristende buss gjen
nom Horten, ut til vårt hotell , til natt nr. to. Ny startmotor, nye 
vindusviskere- de gamle hadde detti av på tilbaketuren! -og nytt si
devindu. 

Til akkompagnement fra de evige natteravner sovner jeg til en 
drømmeløs natt som det heter. 
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ARENDAL 

Tor lurer på hva som venter i Arendal. 

Nå begynner turen 

Vi er omsider på vei til Arendal. Helge, Monica og Reidun er på vei 
tilbake til Oslo. Bye, bye. Håper vi ses igjen siden på turen? 

Nå begynner liksom den virkelige turen. Fredrikstad og Horten har 
jeg besøkt så mye. Nå kommer traktene jeg ikke har vært på årevis. 
Arendal? Jeg husker en sommerleir på Tromøya i fordum. Jeg husker 
jeg kom etteranmeldt, kjørte ut i en taxi, i sommerkvelden. I løpet av 
fem minutter skifta scenen brått fra en typisk norsk småbytilværelse til 
mystiske grupperinger rundt røde flagg, der taktfast allsang til revolu
sjonens pris lød over grønne sletter. Jeg var livredd, følte meg ganske 
fortapt, idet jeg betalte min sjåfør- som ikke med en mine røpte hva 
han tenkte - og frivillig gikk inn for å la meg sluke av dette røde uhy
ret. 

Nå begynte turen. Ingen skremmende uhyrer framfor oss? Vi skulle 
treffe folket, det arbeidsløse , forbanna folket, og intet sted skulle være 
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hva det hadde vært når vi dro derfra, eller? 
Vi skulle altså videre til Kristiansand. Tilbake til Risør. 

Derfra til Odda og Bergen, opp nordvestlandet - Førde - Florø 
Ålesund. Orkanger - Trondheim. 

Siste etappe skulle gå via Verdal- Steinkjer- Mosjøen- Mo til Su
litjelma. Punktum. 

Det var ruta kokt ned til, etter mye om og men, og etter hva folk 
hadde tid og ork og råd og muligheter til å·gape over av fjell og fjorder. 

Ruta valgte i grunnen seg sjøl. Den datt på plass etter at vi hadde 
stilt noen spørsmål: l) Hvor har det foregått kamper for å bevare ar
beidsplassene? 2) Hvor var det snakk om nedleggelser og permitte
ringer? 3) Hvor fantes arbeidsløses foreninger, eller hvor var sånne på 
trappene? Etter å ha svart på disse spørsmåla kunne vi tegne inn den 
røde streken på kartet. 

Odda og Sulis skulle danne turens to høydepunkter. Politisk var det 
av stor betydning at vi knytta bånd til disse plassene som hadde stått 
fremst i kampen mot arbeidsløshet, for å bevare arbeidsplassene. 

Dernest pekte verfta langs kysten seg ut. Arbeiderne i den trua 
verftsindustrien var våre naturlige allierte i reising av en massebevegel
se i kampen for arbeid. 

Dermed var mestepaten av ruta i boks. Bergen og Trondheim hadde 
de to andre arbeidsløses foreninger av betydning, og var naturlige knu
tepunkter. Mens et sted som Mo i Rana pekte seg ut pga. Jernverket, 
som ikke lenger var så sikkert som banken. 

Ellers prøvde vi i høyest mulig grad å imøtekomme steder som VIL
LE ha oss på besøk. Som Steinkjer, Mosjøen og Risør. Hele det indre 
Østlandet måtte vi gi på båten, kanskje neste gang? 

Vi var nå - utrolig nok - i ferd med å gjennomføre dette prosjektet. 
Jeg stilte ennå spørsmålet åpent hvor lenge det ville holde. Men inntil 
videre: Arbeidsløse i Norges land- frykt ikke- vi er på vei! 

Bussens indre liv. 

Nå begynte busslivet å utkrystallisere seg, fraksjoner blei danna, vis
se plasser blei okkupert av visse folk , en viss musikk strømma ut av 
høyttalerne. For høyt! For lavt! Visse grupperinger forma seg, et visst 
mønster tegna seg. Sånn blir det. Her sitter jeg, der ligger du. 
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Einar sitter på motorkassa og skravler med Ellen. 
Folk skifta på å sitte på sidebenken foran , se ut vinduet , sluke kilo

meter med øya. Lars, jeg, Toril, Frederic, Ingvild, vi veksler på å sitte 
der framme. Når vi ikke gjør det har jeg, Lars og Ingvild faste sitte
plasser i forreste del av bussen. Sammen med Connie og Tor er vi For
eningen Av De Alltid Sittende Foran. 

Resten danner Foreningen Av De Alltid Liggende Bak, og består av 
Jan K og Jan H, Frederic, Toril, Bård og Bjørn. Stort sett slanger de 
kroppene sine i og utafor soveposer bak der, og forlanger musikk, mu
sikk. 

Til min store fortvilelse har både Einar og Ellen en forkjærlighet for 
ei horribel tysk gruppe som slynger ut sine DA DA DA- DA DA. Ir
ritasjonen trenger inn til knoklene, inn til hjernemargen, hele kroppen 
vrenger seg i fortvilt protest. 

Men hva kan en stakkars faen gjøre?! Jeg har heldigvis Lars å dele 
min vrede med. Ellers hadde det ikke vært til å holde ut. Når så Ellen 
til overmål er digger av et skramlende jentekor kalt Girlschool , da var 
det bare å lulle seg inn i en slags hypnotisk, likegyldighetens sløvsinn. 
Men vi fikk tvingi igjennom et slags lovlig maksimumsnivå av støy. 
Gjentatte ganger ... 

I det hele tatt undrer jeg meg litt over det der. Ser ryggen på Ellen , 
den spinkle kroppen hennes bak det svære rattet. Ungpikelook med 
skinnjakke og pønkefot. Men ansiktet røper at hu er over den grønne 
ungdommen da kroppen tåler hva det skal være av støy og kaos. Var 
det ekte? Kunne det være det at hu jobba med MC-ungdom? Jeg fore
stilte meg sjøl på gamleheimen, med skjelvende hender legger jeg pla
ta på spilleren. En giktbrudden fot tramper trassig takta. Hele heimen 
skaker og skjelver i frykt: Gruppa Clash hyler ut: - BURN THIS 
HOUSE DOWN-

Var det mulig? 
Tor: -Roger, hva er'e du flirer av? 
Jeg: - Ingenting ... 
Ingvild sitter med sin egen lille musikkmaskin, der Bruce Springs

teen stønner Cover Me inn i øret hennes og bringer henne fjernt fra 
denne verdens jammerdal. 

Sigarettrøyken ligger som tett tåke. Lars mumler forbitra om skors
teiner, han er eneste ikkerøyker - eller rettere - eneste som røyker 
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gratis .. . 
Sånn går livet. Lars justerer sine papirer, skriver litt i dagbokji, og 

uttrykker sin vrede over Hortensavisene som ikke har gitt oss mye 
presse. 

Boikott! 
Fullt så ille var det ikke. Dagen etter hadde både Gjengangeren og 
Vestfold Arbeiderblad fyldige oppslag, noe som skulle bli regelen hele 
veien. 

For seint til Arendal 

Arendal, du kuperte by rundt Nidelva fra Nisservann, gamle tømmer
by, gamle sjøfartsby, med ditt spesielle havnebasseng, lenge sia sist. Vi 
parkerer sjølsagt på busstasjonen. Nå gjelder det å finne Folkets Hus. 
Jeg siterer Lars fra dagboka: «Om møtet i Arendal: Vi kom sjølsagt for 
seint igjen ... 
Klubbformannen på EB-Hisøy, Gunnar Danielsen, hadde møte med 
en styrerepresentant fra Samorg og 5 permitterte jenter. Møtet var 
kommet istand fordi EB-klubben hadde vedtatt at Samorg måtte opp
rette en arbeidsløses forening. De hadde krangla inn jentene og prøv
de å bruke oss for å få det til. Men akk, vi klarte ikke å stå opp tidsnok 
i Horten, rakk ikke fram før klokka 13.10 - vi skulle vært der kll2.00. 
Samme var problemet Oslo - Horten. Fordi vi kom avgårde fra Oslo 
først etter kl.18 rakk vi ikke Samorgmøtet. Hva skal vi gjøre med dette 
problemet? (Håper noen skriver om dette!) Møtet i Samorg var ok 
( min mening). En jævlig bra ting var at disse hadde ordet: Bård, Jan 
H, Jan K, Tor, Toril, Roger (og Lars(!)). Toril holdt vårt hovedinn
legg, mens jeg løp gjennom Arendal for å hente resten av gjengen. 

På torget traff jeg Pipaluk! Gjensynet blei h h h h- lig. Hun hadde 
ikke glemt meg! (Her må forfatteren opplyse at Pipaluk er navnet på 
en grønlandshund, en av et kull hvalper Lars hadde måttet selge!) Jeg 
måtte dessverre løpe for å finne gjengen. Jentene på EB var jævlig tøf
fe skjønte jeg etter å preike med noen av dem etterpå. Dessverre fikk 
vi dem ikke til å prate på møtet. Hvorfor? Det var uenigheter mellom 
måten Samorg og jentene hadde tenkt seg AFO. Jentene ville drive ka
fe! 

Problem: Vi tenkte oss Arbeidsløses Buss som arbeidsløses buss. I 
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Horten mista vi 3 som ikke ville være med mere, og som sikkert ikke 
synes dem passa inn. Det har vært jævlig stritt hele tida. Fra møte til 
bedriftsbesøk i full fart! Forberedelsene blir vanskelig å gjøre grundig. 
Så kjører vi så fort vi bare kan til neste sted; blant annet fordi vi ikke 
orker å stå opp tidlig nok. Så er vi sjuke! Snufs og blanke øyer vitner 
om at folk er forkjøla og stressa i en herlig blanding. Regnet høljer ned 
litt hver dag. Alt i alt er vi mer «superkadrenes buss» enn arbeidsløses 
buss. Vi trudde vi skulle ha mange vanlige arbeidsløse med. Kunne det 
gått? Åssen type må du være for å henge med i kjøret? Hungermarsjen 
i 1931 og arbeidsløshetsmarsjer ute i Europa har vi prata om. Ligner vi 
mer på agitatorer på turne, a la Marcus Thrane og de folka som reiste 
rundt for å opprette fagforeninger? Dette er viktig å prate om for fram
tida. Hva mener du? (SKRIV ... SKRIV .... )» 

(Lars) 
Siden - i Kristiansand - er følgende kommet inn: 

F- 16 23.9 
Jo , jeg trur nok at faren for å skremme bort «vanlige» arbeidsløse er 
tilstede. Dere er så skolerte og flinke til å argumentere , og sjøl føler 
jeg at jeg ikke strekker til -foreløpig. Herregud - plutselig er jeg her!! 

Det burde jo være plass til folk som velger å være blandt «kulissene» 
og overlater pratinga til andre. Det betyr vel ikke det samme som at 
man er mindre engasjert, eller ikke kan gjøre en like bra jobb! 

Tross alt: 
Jeg er glad for at jeg blei 

med, og jeg liker dere! Lærer 
noe nytt hver dag» 

Connie 

Jo, det er beinhardt nok, sjøl for oss som ikke nettopp er noviser udi 
«reiselivet». Man begynner faktisk å føle seg litt opptygd og utspytta. 
Prøver å bøte på det med en kaffe til. Og en røyk. Jeg tenker flyktig på 
hvordan det skal gå med joggeturene til meg og kumpan Torkild hjem
me, når livet atter blir normalt. 
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KRISTIANSAND 

En aktivist gjør seg klar. 

F-16 er navnet på fritidsklubben og arbeidsløses kafe i Kristiansand. Et 
hvitt trehus som ligger helt aleine på en svær, tom parkeringsplass i 
byen, i enden av «kvadraturen» som det heter. Her ruller vi inn klokka 
fire lørdag ettermiddag, til en tilfeldig tilstedeværendes store forbau
selse. Vi var ikke venta før imorra ... ? 

En bussvask 

Det ordner seg, vi låses inn og innstallerer oss. Dvs. , straks er vi igang 
med bussvask. Ut med all parkas, inn med masse såpe og vann. Ingvild 
og Lars i spissen for indre orden og reinslighet med stor kraft! 

Men alle er i sving på ulike nivåer. Tilslutt står en åpenbaring av en 
doning der og skinner i all glans og prakt. -Hvem er det sin? spør et 
lyst hode. 
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Sjakkmatt 

Så innstallerer vi oss, synker ned i stoler og sofaer, noen flokker seg 
rundt biljardbordet. Jeg blir drevet på defensiven i et sjakkparti av 
Lars' primitive men pågående spill med svart. Min stakkars konge får 
ikke søkt vern verken til høyre eller venstre, og det høyre tårnet blir 
klemt inne, står der til ingen nytte. Men så begynner Lars å gjøre noen 
dårlige trekk. Jeg får litt rom, en svak, etterhengende bonde blir med 
ett sterk, jeg tvinger fram dronningbytte, får ut de lette offiserene, og 
går til angrep på hovedkvarteret. Svarts konge får til slutt nådestøtet. 

Og Lars dissikerer en film 

Etterpå rusler jeg og Ingvild, Lars og Tor inn i den flate byen ved ha
vet, på leiting etter kinoen. Connie blir med, men ombestemmer seg. 
Hu har egentlig mer løst til å bli med fraksjonen som skal ut og oppdri
ve et sted med space-spell. Disse elektronikk-slavene! 

Vel, kvartetten rusler inn i kvadraturen og finner kinopalasset, der 
«Bounty)) venter oss. Lars og jeg er noe bekymra m.h.t. kommende 
natt. F-16 er et lite hus, vi er henvist til å ligge på gølvet. Vi må prøve å 
få tak i Bjørn Enes, vår kontakt på Falconbridge, litt seinere. 

«Bounty)), den TREDJE filmversjonen av det berømte mytteriet, 
med «sexy)) (Ingvild) Mel Gibson i hovedrolla, vikler seg inn i det psy
kologiske. Den grusomme kaptein Bligh, som var så klart framstilt av 
Trevor Howard, og klarest av Charles Laughton, blir her skuffende 
forklart og psykologisert, noe som gjør at filmen blir ullen og uklar. Vi 
kan ikke nyte et revolusjonært, rettferdig opprør i fulle drag. Og løyt
nant Christian blir en tviler fra første til siste bilde. 

Særlig greier Lars å massakere en for Ingvild ganske hyggelig fil
mopplevelse. - Men Mel Gibson er bare så sexy! - Lars: - Jeg syns 
dama hans var mye mer sexy. I tillegg utfolder MILITÆREKSPER
TEN Lars seg i full blomst. Seilføringa var feil, uniformene stemte ik
ke, kanonene var alt for moderne, tidskoloritten total bom ... ETNO
LOGEN Lars: - Livet på Tahiti var fullstendig forfalska! I det hele 
tatt. Ingvild blir sittende taus og nippe til sitt øl. Ingen fler kinoer med 
Lars p:\ denne turen. Sjøl unge Tor er litt mutt. 
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En herre ved navn Bjørn Enes 

Øl, ja. Puben vi fant etterpå var faktiskt riktig koselig. Og Kristian
sandsølet var bedre enn frykta. Det lokale brygget. Fri, fri. Men hva 
med natta? Den som kunne få en god natts søvn. Gi et nedkjørt lege
me en tjangs! Lars snakker om å ringe Enes, idet jeg plutselig får øye 
på en lang skikkelse ved baren, med snadde og kraftige briller. Jeg dul
ter i Lars, mener jeg har sett den mannen før, på sommerleir eller noe 
sånt, er det ikke, jo det er da faktisk. 

-Enes! Lars går gledesstrålende bort og haler Bjørn Enes bort til 
bordet. Han er forvirra og glad over det uventa møtet. Vi har tydelig
vis hatt flaks i valg av stampub her i byen. Enes, gode ørn. Lars legger 
fram vårt nattlige problem, og Enes mener at jo, det skulle vel være 
mulig å gjøre noe med. Hjemme hos han, neppe.- Dere skjønner, 
sier han med sin mjuke dialekt, som kan virke så direkte jævlig i enkel
tes munn, men hans sonore bass gjorde hver stavelse av den til skjønn 
musikk. -Dere skjønner, at for tida leggere ikkje så stor vekt på det å 
bu. E har eit kott på ca. åtta kvadrat. Og der er der plass te ti! Galgen
latter, hysterisk. -Nei, vent litt, eg må berre ta ein telefon ... 

-Slapp av, Bjørn, det er ingen krise , vi vil ikke lage et hælvetes pro
blem for deg ... -Problem, e ska berre ta ein telefon, ingen pro
blem ... 

Og etter et par telefoner er saka klar. Det viser seg at Bjørn denne 
helga er «vaktmesten) for leiligheten til ei venninne, som er reist til 
Oslo. Han vanner ei plante og mater ei katte i helga. 

Betydninga av ei seng 

Ingvild og Tor bryr seg katten om hvor de sover. Kollektivister som de 
er(?) sover de gjerne på et golv og deler skjebne med massene. Etter 
noen øl til kan imidlertid verken Lars eller jeg motstå tanken på en 
kongelig hvile, på å være et par Jepper i baronessens senger. Bjørn vi
ser oss herligheten, en nyoppussa, særegen leilighet. Vi får nøkkel, og 
tar farvel. Så går jeg og Lars innom F-16 og henter soveposene. De fle
ste ligger alt og sover. Vi rusler opp igjen. Fra et vindu i ei blokk ply
stres og hoies det. Vi ser opp, og et kobbel jenter står mildt sagt og vin
ker oss inn. Slumrende drifter i kamp med slitne lemmer. Henholdsvis 
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det slitne, og det slitne OG trofaste vinner, og vi går med henholdsvis 
faste, usikre, faste steg videre. 

Finner på nytt fram i det nyrestaurerte trehusstrøket, finner rett 
nummer, går inn. Et SV-lilla trepalass av beste merke og med masse 
rom, og to gode senger. Jeg lar Lars slippe til med en dagbokkommen
tar igjen: 

«Sooov gooodt. Så lagde vi en deiiilig frokost og kokte deiiiliig 
kooookekaffe. Bare.» 

Ja, bare. Klokka var over 12 da vi pakka våre poser og slentra ned 
på F-16. 

Søndag. En tur 

Søndag. To av jentene fra Kristiansandsforeninga er her og legger 
fram problemer i forhold til bl.a. Samorg, problemer vi skulle få en 
klar føling med på møtet i kveld . 

Men nå går je å'n Lars å'n Tor en tur. Været er brukandes, opphold, 
grått. Går langs havna, forbi noen voldsomme sand- og pukkhauger, 
der en MC-fyr øver seg i vanskelig terreng. 

Godt å ha fri og bare gå. Vi vandrer forbi militærbasen, ut til Chri
stiansholm festning, en rund steinbygning fra 1600-tallet, som idag 
fungerer som et kombinert museum/galleri. Lars demonstrerer kano
nene for de uvitende. Nå er de bare irrede museumsgjenstander, og 
har heller aldri vært noe særlig annet. Herfra har visst bare ett skudd 
blitt løsna mot «fienden». 

Til gjengjeld var det et svært målretta skudd. 
I 1814 prøvde noen offiserer å kuppe noen fregatter og føre dem til 

konge og moderland (Danmark). Matrosene gjorde opprør, og fra 
land bidro altså det eneste avfyrte kanonskuddet til å hindre de reak
sjonære bandittene i å gjennomføre prosjektet. 

En lokal kolorist stiller ut noen imponerende materialbilder - løer 
på heia, mens en rekke bilder av kristus på korset ikke imponerer. 

Ute i friluft diskuterte vi livet, bussen, folka, linjene. Kort sagt, en 
god gammeldags fraksjon var det som gikk her nå, ettersom vi ikke 
hadde fått flere med på turen. Ingen var i tvil om hva Lars, og f0r den 
saks skyld jeg sjøl og Tor mente om den andre politiske fraksjonen i 
bussen, men Lars uttrykte at han var særlig imponert over Ingvilds an-
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svarlighet og modenhet. Hva vi ellers måtte ha uttalt oss om, har jeg 
diplomatisk glemt. 

Og en prat om stoda i byen 

Klokka fem på eftan kom Bjørn Enes innom F-16, og fortalte oss litt 
om Falconbridge, samt det han visste om arbeidsmarkedet ellers i 
byen. 

Falconbridge var den klart største arbeidsplassen i byen. Men heller 
ikke den var lenger hva den hadde vært. På de siste åra var antallet an
satte gått ned fra 1700 til 900. Det hadde ikke vært snakk om permitte
ringer i det siste, men det canadiske moderselskapet hadde nylig lagt 
ned en tilsvarende bedrift i Canada(?). Råstoffet kommer derfra. Fal
con skiller ut nikkel, kopper og kobolt, og så litt gull og sølv. 

Om stoda ellers i byen får vi vite at årsmøtet i Samorg bevilga 20 000 
til arbeidsløshetstiltak. Nylig blei Arbeidsløses Forum starta. De barka 
opp et stormøte med LO-Hågensen i spissen. Og ikke en arbeidsløs 
kom ... 

DAF blei danna i juni. Det var ti-tolv på stiftelsesmøtet. Toril (som 
har vært foreningas utsendte bussorger på sørlandet) kan opplyse at 
det bare er 6- 7 stk. igjen. 3- 4 er dratt på jordomseiling(??) (Noe å 
tenke på, Arbeidsløses Cruise-85). 

- Det som er greitt med arbeidsløses forum i Kristiansand er at de 
klart har sagt at de ikke skal ta fra DAF levebrødet! ... (latter). 

I det politiske bildet i byen hører at det er «borgerlig» flertall, dvs, 
høyreordfører og et sterkt Kr.F. 

Ellen spør om klubben på Falcon har engasjert seg i arbeidsløshets
spørsmål. Bjørn forteller at bedriftsledelsen ville ha ungdom til å rense 
gamle ovner! Klubben gikk imot dette, og vil heller kreve nye lærlinge
plasser. Før i tida har det vært ca. 20 lærlinger på bedriften, en ordning 
som har liggi helt nede sia -82. 

-Klubben har også diskutert å ta inn arbeidsledig ungdom, et opp
læringsprosjekt der man skal gå en måned på hvert sted i tilsammen 
seks måneder. De vil bare få elevpenger, 67. kr. dagen. 

Vi ser på hverandre, dette kom litt uventa. Vil dem ikke utføre van
lig arbeide for bedriften? 

-Men ka e alternativet? Kossen kan me hjelpa arbeidslaus ung-
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dom? Me har tenkt å ta inn ca. 30. Me har tenkt å kreva 14 nye regulæ
re stillinger. Men viss de blir ein reservearbeidskraft blir det ikkje ak
tuelt. Men som opplæring ... Okå? ... 

- Men vil det ikke undergrave kravet om lærlingeplasser? spør In
gvild .. . 

-Ikke nødvendigvis, mener Bjørn. Disse ungdommene på tiltak kan 
ikke erstatte behovet for fagfolk ... 

Ellen: - Hadde det ikke vært litt spennende å prøve et prosjekt hvor 
fagforeninga setter premissene? ... 

Bjørn: -Vårt utgangspunkt e: Ka kan me gjørme arbeidsløsheden 
utover resolusjonskverna? ... 

Vi blir enige om at et sånt prosjekt kan lære oss mye. Hvordan vil 
det fungere? Har vi noen mulighet til å påvirke prosjektet? 

Bjørn må gå, men diskusjonen går videre. 
Ok, folkens, hva vil vi med bussen, hvilke linjer skal vi utvikle, hva 

slags profil ønsker vi? 
En diskusjon omkring dette koker ned til at dagpengeinnledninga er 

vårt beste kort, men at vi også trenger gode innledninger på sysselset
ting og organisering (av arbeidsløse). Frede ri c er dessuten betenkt 
over at spørsmål som 6-timersdag og kamp for arbeidsplasser er kom
mi så helt i bakgrunnen. Problemet er at bare Lars har jobba med og 
skrivi innledning. Et dokument som er tilgjengelig for oss alle. Og som 
blir delt rundhåndet ut underveis. Til faglige tillitsmenn og andre inte
resserte. 

Vi må altså lage flere innledninger. 
Så åt vi middag. Ei suppe, antagelig. Noe urolig. 
Connie og Bård kommer fra tur, friske og opprømte. Jaha, tenker 

man. Jaha. 
Madrassene blir fordelt utover golvet. En etter en kommer folka 

hjem fra sine space-spill, sine øl eller milkshakes på hjørnet, og tar 
kveilen. Bussjåføra har danna egen fraksjon på loftet. Jaha. 

Mandag morra: Blues 

Våkner til en grå morra med silregn, etter ei ertesuppenatt. Tett som ei 
potte. I brøst og hue. Øyeblikkelig aktivitet. Madrasser og det meste 
av gods og gull bærer vi inn i bussen, så den er klar. Lokalet ryddes og 
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pyntes til kafebruk. 
Vi veit ikke helt hva vi skal gjøre med pledd og puter. Etter å ha liggi 

ei uke i bussen, natt og dag, i fuktig og kaldt klima, er det umulig å få 
dem tørre. Vi henger dem til slutt som best vi kan rundt i bussen, og 
håper på bedre tider. Fra den bakerste takluka lyder det et jevnlig 
drypp, drypp. 

F-16, denne ungdommens klubb, er visst ikke noe populært sted. 
Svært få kommer innom og spiser vaflene som jeg, Tor og Ellen har 
lagd. Vi er kafeverter, mens en annen gjeng er på stand, og Fredric og 
noen folk er på Falconbridge. 

Lars tar en telefon 

Jeg rusler opp i byen iført slagstøvler, lue og regnfrakk. Treffer Lars og 
har en ide. Jeg vil ha han til- som en slags «formann)) for Arbeidsløses 
Buss - å ringe Skjetne eller en annen koryfe i direktoratet eller for
midlinga for å skaffe meg dispensansjon for neste mandag. Vi finner en 
telegraf. Først ringer jeg arbeidsformidlinga på Stovner. Får fru Bodin 
på tråden. Hu har snakka med Spjøtvold. Nei, regelverket var h e l t 
klart på det punkt. Men nå er jo bussen gått, så det er vel ikke lenger 
aktuelt? Neivel. Lars slår nummeret til direktoratet(!), blir henvist til 
Formidlinga(2), får hr. Skjetne på tråden. 

Jeg står ved siden av. -Ja, goddag. Dette er Lars Borgersrud fra 
Arbeidsløses Buss -84 som ringer. Vi har et lite problem her. Jeg går ut 
fra at du kjenner til prosjektet ... Ja. Problemet er at vi trenger delta
kere på turen, og jeg har en mann som er avhengig av å stemple hver 
14. dag, og vi lurer på om det var mulig for han å få dispensasjon for en 
stemplingsdag ... Hva? Nei ... Han har personlig frammøte ... Det er 
på Stovner ... Nei ... nei, jeg vil ikke det, nei, nå må du ikke skape 
noen problemer for denne mannen ... Hva? Det er ikke det saken 
dreier seg om ... Jeg ringer nå som tillitsmann i Arbeidsløses Foren
ing ... Nei, hør nå .. . Vi tilbyr ... vi tilbyr oss å stå i daglig kontakt med 
hans formidler, og om nødvendig dra på dagen dersom noe dukker 
opp ... 

Lars skjærer grimaser, det gjør vel jeg også ... -Men hør her, Skjet
ne, vi vil ikke lage noen sak av dette, vi spør bare om det ikke kan gjø
res ett enkelt unntak i dette spesielle tilfellet ... Hør her .. . Men 
l) Direktoratet: En slags instans innafor Kommunal- og Arbeidsdept. som 

iverksetter alle planer for arbeidsløshet. 
2) Formidlinga: En instans som sørger for å vedlikeholde arbeidsløsheten 

for den enkelte. 
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Skjetne, både du og jeg veit utmerket hvor sannsynlig det er at en jobb 
skulle dukke opp. Han har jo gått ledig i to år nå, uten å få ... Hvis du 
akter å lage et helvete for han ... Ærlig talt , Skjetne, da får jeg snakke 
med Direktoratet ... Takk. Adjø .. . 

Lars stønner stille, henger på .. . 
-Nå må du bare belage deg på et helvete når du kommer hjem! .. . 
Jeg bare lurer på om jeg skal dra alt fra Risør ... Faens folk. Det er 

pokker så tydelig hvor de folka har hjertet sitt. Typisk for sånne 
trangøyde byråkratjævler. Til kamp mot arbeidsløsheta og til kamp 
mot forvalterne av den! 

Det viste seg at Lars hadde fått stående tilbud om å komme på tiltak 
av den gode Skjetne. Om han nektet!? Var han frekk!? Navn! Person
nummer! Osv. Osv. 

Han skulle ta det opp med de rette instanser. 
Ergo måtte Lars bare gi faen i å sende meldekort, så de ikke kunne 

ta han og kjøre ei sak av dette . 
Ingvild og Connie smiler vakkert til fotografen i Markens, men det 

er ikke stort som skjer der. Det er mandag og regn, og folk er veldig 
avvisende i stilen: Nei takk, jeg h a r jobb,jeg. 

De som har vært på Falcon har stort sett fått høre det samme som 
Bjørn Enes la ut om i går. Men prosjektet til klubben virker kanskje 
ikke h e l t gjennomtenkt. Vi må ta kontakt seinere, og høre om erfa
ringene. 

Noen møter Anne Kathrine på stasjonen. Forsterkninger fra Oslo 
med fiks alpelue og glimt i øyet. 

En dyst med Kristiansands Samorg 

Det er kveld. Vi har forlatt vår base, og parkert bussen utafor Justi
sen, og toger inn til møte, kringle og kaffe. Til et annerledes møte. Det 
er Toril som holder et fint hovedinnlegg om organisering av arbeidslø
se. Virker vakker og oppstemt i kveld. Den verste influensaen har 
sluppet taket i jenta. Hun fortalte om hvordan vi dessverre var nødt til 
å TA det huset vi så sårt trengte , med dårlig skjult triumf i stemmen. 

- På kort tid hadde vi oppnådd mye . Det er noe tilfeldig over hvor
dan det hele oppsto. En dag jeg satt i den vanlige køen på arbeidskon
toret, kom det noen folk og delte ut løpesedler med oppfordring til oss 
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arbeidsløse om å organisere oss i egen forening. Jeg tente spontant, vi 
danna et interimstyre og utlyste møte. Salen vi leide i samfunnshuset 
blei altfor liten. Folk sto i kø til langt ut på gangen. Ingen tvil om at her 
hadde vi grepet stunden! 

Men etter denne brakstarten begynte problema. Vi måtte gå fra lo
kale til lokale, leie ett her og ett der. I lengden blei det slitsomt å slepe 
kontoret rundt i ei veske. Vi måtte altså ha et lokale. I månedsvis var vi 
på kommunen for å få dem til å gi oss et. Intet resultat. Til slutt så vi 
oss nødt til å okkupere et hus. Vi peila inn alternative tomme hus, og 
valget falt symbolsk nok på det gamle arbeidskontoret for dagsjobber. 
Et sted der så mang en sjel er blitt ydmyka og tråkka på opp gjennom 
åra. I løpet av noen april og maidager hadde vi etablert et forenings
senter med kontor og kafe. Det var et utrolig liv og røre disse dagene! 
Før vi fikk snudd oss hadde vi over fem hundre medlemmer! 

Vi kom i forhandlinger med kommunen, og fikk til slutt en kontrakt 
på at huset var vårt! 

Hva skal jeg si om organisering av arbeidsløse? Jo. Vår erfaring var 
at dette var noe vi arbeidsløse måtte ta hand om sjøl. Vi som kjente 
problema innpå kroppen, vi som i ukesvis, månedsvis hadde gått den 
ydmykende veien fra arbeidskontor til trygdekontor, eller sosialkon
tor. Vi som hver for seg henslepte dagene i apati og sløvhet, hver for 
seg, med hver sine problemer, liksom. Vi måtte sjøl ta grepet om det. 
Ingen andre kunne gjøre det for oss. 

Når det er sagt, vil jeg skynde meg å si at uten aktiv medvirkning og 
støtte fra fagbevegelsen, kunne dette aldri gått. Vi har derfor fra star
ten av sørga for å ha lokale klubber og foreninger i ryggen. På okkupa
sjonsdagen arrangerte vi f.eks. pressekonferanse, hvor vi hadde inn
budt flere tillitsmenn som uttrykte full støtte. Alt på stiftelsesmøtet 
hadde vi Yngve Hågensen fra LO tilstede, der han lovte oss all støtte. 
Denne bussturen er blitt til takket være økonomisk støtte fra fagbeve
gelsen over hele landet. 

Oslo Samorg sendte i tillegg ut et brev til samtlige foreninger i Oslo, 
med oppfordring til å støtte bussturen. 

Nå trur jeg ikke det er så forferdelig viktig om de arbeidsløse organi
seres som Arbeidsløses Forum i samorg-regi, eller om de starter en 
uavhengig forening. Tvert imot er det flott at samorgene tar initiativ 
her. Men organiseringa og styringa må være de arbeidsløses eget verk! 

49 



www.pdf-arkivet.no  (2016)

Dette er kjernespørsmålet! 
Formålet med Arbeidsløses Forening og bussturen er å synliggjøre 

arbeidsløsheten, drive interessekamp for de arbeidsløse, og støtte fag
bevegelsens kamp for arbeidsplassene. 

I Oslo driver vi også personlig hjelpearbeid for folk som har trøbbel 
med trygde- eller sosialkontor. Etter hvert har vi bygd opp flere grup
per. Ei faglig gruppe, ei gruppe som jobber med sysselsetting og tiltak, 
ei trygderettsgruppe og ei kafegruppe. Det er ikke til å unngå at vi et
ter hvert sitter inne med endel ekspertise. Det er viktig at vi utvikler 
også denne sida. Da ser arbeidsløse den umiddelbare nytten av oss. 

Men vi skal ikke først og fremst være sosialkontor og suppkjøkken. 
Kafeen skal være et utgangspunkt for aktivitet og bevegelse. Vi vil 
noe. Vi vil arbeidsløsheta til livs. Vi ser arbeidsløsheta som en bevisst 
politikk fra myndighetenes side. Når det gjelder måten regjeringa prø
ver å pynte på ledighetstalla, er såkalte sysselsettingstiltak klart vik
tigst. Jeg vil be Ingvild fortelle litt om det. 

Men Ingvild spiller overraskende ballen videre til Jan. De har sam
men forberedt ei innledning, så hvorfor ikke la Jan få sin ilddåp her og 
nå. Han virker iallfall ikke overraska eller uglad. 

Tvert imot legger han klart fram for det første hvordan plassering av 
folk, særlig ungdom, på såkalte sysselsettingstiltak, er et ledd i å få ned 
arbeidsløshetstalla. Og det klart viktigste leddet. Man er nemlig ute av 
statistikken så lenge man er på tiltak. 
For det andre hvor dårlige tiltaka er, hvor midlertidige de er- i verste 
fall bare 8 uker - , og at det nettopp er de dårligste tiltaka som øker 
mest. Og om de elendige lønnsbetingelsene. 

For det tredje om virkninga sånne tiltak har på det øvrige arbeids
marked. Jan forteller om et eksempel i Mandal, hvor en kafeeier sa 
opp sine faste ansatte, og tok inn ungdom på tiltak. Ikke så uforståelig, 
så lenge staten betaler lønna- 8,75,- i timen- , og dessuten gir ka
feeieren tilskudd pr. inntatt ungdom! 

Han nevner også det famøse eksempelet med rederforbundet. - I 
dag har vi stått stand her i byen. Der kom jeg i prat med en butikkeier 
som hadde to folk på tiltak hele tida! Vi fikk også vite at Falconbridge 
har prøvd å benytte seg av dette. I stedet for å ta inn faste folk, ville 
dem ha 30 ungdommer på BIO-tiltak, til å gjøre vanlig sjauing! Gratis 
arbeidshjelp pluss et tilskudd på 2000 kr. pr måned pr ungdom! Snakk 
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om å spekulere i tiltak! Det gikk da heller ikke igjennom. Men vi kan 
tydelig se at disse tiltaka faktisk hindrer normal sysselsetting, og til og 
med kan s k a p e arbeidsløshet. 

Toril legget så ut om dagpengereglene. De 80 ukene. Noen av de ra
re unntaka. Ankerretten. Reklame for «Arbeidsløses ABC». 

Etter en kort pause, slapp så representanter for den lokale stammen 
til. Alf Clausen fra Transportarbeiderforeninga kan bekrefte at tiltaka 
brer seg, og at de på hans arbeidsplass hele tida har mange folk fra ar
beidskontoret. Han sier seg helt enig i at regelverket er noe makkverk, 
og at det vi trenger nå er et politisk skifte. 

Tor holder så et innlegg der han klarer å komprimere unntaka fra 
80-ukers regelen ned til et festfyrverkeri på 3 minutter. 

Utdrag: For det første ... tilbakevirkende kraft .. . men her er 
mer .. . avkorta stønad ... men det er ikke det verste ... sammen-
hengende regnskap, kalenderårsregnskap .. . og utrolig nok ... og ikke 
nok med det .. . på trygdekontoret ... blå kort .. . hvite kort ... gule 
kort ... 

Salen rister flirende på hodet av denne absurde teatermonologen. Så 
slipper forkvinna i Samorg, Alfhild Svenson, til med kritikk av høyrek
reftene i samfunnet. - Vi må ha en holdningsendring, og et politisk 
skifte ... 

Lars er ikke helt fornøyd med dreiienga på dette, og mener det ikke 
kan reduseres til et spørsmål om Høyre eller DNA ved roret. Minner 
om at raseringa av verftsindustrien starta med Ulveseth- og Skytøye
nutvalg, at innstramminga på helse og sosialsektoren starta med DNA. 
Minner om at Hermod Skånland går imot en mer ekspansiv politikk. 
Og at vårt kjære LO i den jævlige situasjonen vi er i, ikke kjører 6-ti
mers dagen som et krav. 

Lars gjentar så poenget med å gjøre arbeidsløsheta dyr, ved at dag
penge-utbelalingene må koste staten noe. Når problemet blir økono
misk, blir det politisk. 

Bjørn Ekeland fra Posten er enig i at LO sentralt er baktunge i for
hold til dette spørsmålet, og etterlyser en holdningsendring her. 

Bjørn Enes erfaring med tiltak er at det spekuleres vilt i dem, av sik
kert 20-30 bedrifter i byen. 

Spebygde Grete Vaagen fra Kristiansand Daf- med cherokee
sveis - forteller så om forsøka på organisering av foreninga. Det var 10 
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stk. på første møte, det var såvidt nok til å få til et styre. Men sia har alt 
stått i stampe. - lkkje har me økonomi, arbeidsformidlinga modar
beide' oss . Det me har oppnådde å få låne F-16 av kommunen, men 
det e eit så belasta sted at det spørs om d e t e noen fordel ... 

Så holder Alfhild Svensson et innlegg der hun gjør kjent at det har 
vært delte meninger i LO. Det er nemlig viktig å ikke legalisere ar
beidsløsheten(!). På et møte i sekretariatet i februar blei det vedtatt at 
det ikke skal opprettes foreninger i LO-regi som legaliserer de arbeids
løse(????), men at samorgene rundt i landet kunne opprette Arbeids
løses Fora. Ment kun som informasjons- og tilbudssentra. -Det er sta
ten som til enhver tid har den politiske makt. - (?!) 

-Og det e vanskelig å nå de arbeidsløse. Me har prøvd, men på mø
det kom ikkje ein - l - arbeidsløs. 

Lars: -Men Arbeidsløses Forum var jo et mottiltak mot Daf. Du 
sier det jo sjøl! Det er om å gjøre å ikke legalisere de arbeidsløse . Li
kevel kritiserer du dem for ikke å komme! Hvorfor kunne dere ikke 
støtte Daf isteden? Forene krefter? Gjøre dem som har tatt et initiativ 
bedre istand til å virke? Hva gjør dere for dem som mister trygda si? 
Gir dere dem juridisk hjelp? Annen hjelp? Gir dere pengestøtte til 
Daf? 

En annen tillitsmann fra Kristiansand lurer fælt på hva som er grun
nen til Alfhild Svenssons reserverte holdning. Problemet er jo arbeids
løsheten! Hva frykter LO? -Jeg skjønner ikke dette? Er det ikke be
dre å forene krefter? Hvorfor slå handa av ungdommen? Sjøl om de 
organiserer seg på en måte som Samorg ikke liker. De er jo unge! De 
har ingen erfaring fra organisasjonslivet! 

Alfhild Svensson: -Vi ved at de arbeidsløse er mer og mer opptatt 
av organisatoriske spørsmål(????) 

(Hva mener hun? Mumling i salen .. . ) 
Jan : - Afo blir opptatt av organisatoriske spørsmål fordi bl.a. Sam

org forlanger det! 
Det siste innlegget til fru Svensson krever en forklaring. Her røper 

hun noe om intrigene i fagrørsla, og om kjennskap til det som har fore
gått i Oslo AFO. 

Årsmøtet vi holdt i juni var prega av linjekamp. AMG ville gjøre 
AFO til ei forening for aktivister, og i vedtektene nedfelle dette sånn 
at de mest aktive skulle få mest å si. 
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Således fikk denne fraksjonen flertall for at enkelte aktivistgrupper på 
3-4 faktisk kunne sette en medlemsavgjørelse til side når det var behov 
for det, for på den måten å unngå byråkrati, eller et for tungrodd de
mokrati. Den andre linja gikk inn for at alle medlemmenes stemme 
skulle veie like tungt, enten de var ultraaktive , litt aktive eller passive. 
Som i ei vanlig fagforening. En sånn type organisering ville gjøre det 
mye lettere å virke troverdig overfor fagbevegelsen, mente dem som 
ivra for denne mer ansvarlige linja .. . 

Årsmøtet oppløste seg i totalt kaos, og Arne, en av stifterne av for
eninga, og Lars, trakk seg fra alle verv, da aktivistlinja fikk flertall . 

Et ekstraordinært årsmøte kom fram til et slags kompromiss, og for
eninga stabiliserte seg igjen. Da jeg og Toril var oppe på Samorgkon
toret, og ba dem sende ut et støttebrev til bussturen, kom det fram at 
Arne Jensen var godt inneforstått med det som hadde skjedd, - ikke 
så overraskende, siden Samorg var representert på årsmøtet,- men at 
han etter lesing av våre vedtekter og statutter, nå fant at ei ansvarlig 
linje hadde vunnet. Borgersrud var jo en røddig kar, det . . . Og vårt 
forslag til støttebrev blei sendt! 

Alfhild Svensson var altså informert. 
De fleste av medlemmene brydde seg døyten om «linjekamp». For 
dem var det viktigst å komme igang. For de fleste, særlig ungdommen, 
var hele diskusjonen flisespikking og tull og fjas. De opplevde den som 
ødeleggende. Derfor blei det skapt fiendtlige holdninger mellom de 
mest uforsonlige , og Lars lå tynt an popularitetsmessig. Ei stønn. 

Men var det flisespikking? Det er vel tvilsomt om Oslo Samorg had
de oppfordra til støtte, dersom aktivistlinja hadde vunnet helt fram. 
Hvor viktig det var å ha et røddig forhold til fagforeningene , blei jo 
klarere ettersom pengestøtta strømma inn ... 

En annen debatt om fliser vi hadde, skal jeg komme tilbake til .. . 
Torill takker for oss, og håper at det nå kan startes ei aktiv forening i 

Kristiansand.S. 
Denne flate , døde byen. Kjedelige byen. Her var det vi møtte vår 

første motstand. Her var det vi fikk debatten om organisering av ar
beidsløse, og forholdet til det øvre skikt i norsk fagbevegelse . Den 
måtte komme. Vi kom i k k e dårlig ut av den dysten. Vi forstod iallfall 
utmerka de problema.DAF her må ha hatt i kamp med taushet og en 
mer eller mindre synlig mur av motstand. 
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RISØR 

Standen rigges opp. 

Risør du perle ved kysten, nå er vi på vei. Vi forlater triste Kristian
sand med sitt kvadratur, sin kino, sin triste planmessighet. Disse kjært 
tilkomne fridagene skulle vi gjerne, ytterst gjerne, ha tilbrakt et annet 
sted. 

Det eneste formildende ved byen, må være at Bjørn Enes bor der. 
Vi diskuterte møtet i bussen, det er helt klart at visse folk er svært 

godt orientert om oss. Sannelig, det går en spøkelsesbuss gjennom nat
ta? Til Risør. Jeg registrerte at Bård hviler sitt krøllehode i Connies 
favn. 

Tja, tja, tenker jeg, hvis denne bussen skulle være evig på veien, 
måtte vi finne sånne løsninger noen og hver. Dessuten drar Connie til 
Sandefjord, til ho mor, fra Risør. Parting is such sweet sorrow. 

Til Risør. Toril, vår sørlandskjenner, guider oss gjennom trange 
smug, opp en bakke og ned to, vi stanser foran et trehus av den hvite 
typen. 
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Hege Nilsen, den vesle dama på Elektrisk Bureau avd. Risør, som 
vil starte forening her i strøket, kommer ut og hilser smilende på 
strømmen av folk som etter hvert kommer ut av bussen, ut i natta. 
Noen har alt sovna bak der, og har ingen planer om å skifte seng. 

Resultatet er at vi er en 8-10 stykker som blir fordelt på to hus, He
ges og naboens. Lars, Ingvild og jeg får hver sitt rom i huset like ved. 
En flott arbeiderleilighet i to etasjer. Enkel, slitt. 

Besøk på EB 

Det blit morra den sjuende dag. Frokost hos Hege, før vi setter oss inn 
i bussen og kjører opp til EB, som ligger i landlige omgivelser litt i ut
kanten av byen. Hege har gitt oss nøkkelen til kåken, sjøl har hun for
lengst starta arbeidsdagen. Fem på ni, altså fem minutter for tidlig(?), 
parkerer vi. 

Vi blir delt i to, og får en omvisning blant dioder og resistanser og 
transistorer, kondensatorer, kretskort, trådløse telefoner. Elektro
nikk. Både menn og kvinner har sin arbeidsplass her. Lyse trivelige lo
kaler gjør sitt til at det ikke virker som det verste stedet å tilbringe sitt 
produktive liv. EB går godt for tida, og er stadig i bildet når det gjelder 
levering av avansert utstyr både innen og utenlands. Økt-ordretilgang 
takket være «internasjonaliseringsprosessen» som det står i et eks. av 
Bedriftutvalgsnytt vi snoker med oss. 

Kaffe og samorgrundstykker, møte med ca. 15 tillitsvalgte på EB. 
Stemninga er ikke helt på topp, folk har samla seg opp et søvnunder
skudd, er litt kjørte. 

Tor holder hovedinnledninga denne gangen. Ganske kortfatta får 
han med seg hovedpoenga, men ellers slurves det litt med fakta. 

Fredrick f. eks. kommer med Rederforbundets forsøk på å hjelpe 
arbeidsløs ungdom. Nå blir det til at Rederforbundet sparker sjøfolk, 
og tar inn ungdom på tiltak .. 

Samme tendens fins i de løpesedlene vi fikk ettersendt i Kr.sand. 
Her er det blitt 100 000 på tiltak. Det riktige tallet er 40 000. 

Vår hustegner, Arne Berg, er gull verdt, og hans karakteristiske 
strek kan følges gjennom samtlige løpesedler og plakater fra AFO. 
Det er vel ikke å vente at alt skal være like genialt. 
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Når han på denne siste løpeseddelen viser en arbeidsløs som blir avvist 
fra ei dør med LO på, er det jo ikke helt i tråd med vår profil med en
het med fagbevegelsen? 

Hei Arne! 
En ringrev ved navn Willy Clausen har riktig glimtet i øyet når han 

erter oss på seg, ved å antyde at ungdommen de har hatt fra arbeids
kontoret her på bedriften ikke akkurat kokte over av arbeidsgiver. 

Inntil han blir korrigert av sine kolleger: - Men det er jo flere år sia 
nå, Willy .... 

Men Willy gir seg ikke. -Ungdommen vil visst heller gå på trygd 
enn å jobbe her på bedriften . .. 

For det første: Du får ikke trygd hvis du ikke tar tilvist arbeide. For 
det andre: Ungdom får stort sett ikke trygd, fordi de må ha tjent over 
18 000 året før du søker om dagpenger. Det beløpet du da får er ikke 
minste sosialstønad engang. 

Vi minner folk på at det tross alt er gode 10% ledighet i Risørområ
det. Møtet ender med at de ønsker oss lykke til, Clausen også. 

Stand m/reker 

Risør er en vakker liten kystby denne tirsdagen. Under delvis sol og 
blå himmel (endelig!), planter vi bussen på det vesle torget ved havna. 

Det er noe befriende proletært over byen, til tross for endel praktful
le gamle patrisierhus i hollenderstil. Noe nært. 

Vi bygger opp vår stand, og folk tar visst vennlig imot våre flygblad. 
Visst. Sjøl tillot jeg meg en time på ryggen bak i bussen, som kompen
sasjon for en urolig natts søvn. Må være disse evinnelige suppemidda
gene. Det var for mange fisk-og potethatere på denne turen. 

Men i halvsolskinnet dene tirsdagen i Risør, oppdager jeg en fiske
hall like ved, en fiskehall der det er mulig å få kjøpt reker. 

Etter pr. telefon å ha fått bekrefta fra Direktoratet at det var lite de 
kunne gjøre dersom Skjetne og Formidlinga slo seg vrange, fikk jeg og 
Lars den lyse ide. En kilo reker og to brigg i kolonialen over gata. 

Når det så er plassert en benk på kaia med utsikt over havet, er pot
ten full. Spise reker, kaste skallene i havet, drikke nesten pils. Riktig
nok sist i september, men hva gjør vel det? 
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Flere skjønner poenget , og en etter en kommer folka med sine reker 
og sitt drikke. Frederic, Einar Sjåfør, Tor, Toril, Bjørn, Fred & idyll. 
Ei stønn. 

Arbeid-ikke bomber 

Vi diskuterer hvordan vi skal utvikle foreninga i Oslo. Temadager på 
lørdager er en ide. Frederic er hypp på å f.eks. diskutere parola: AR
BEID - IKKE BOMBER. Lars kommer i skade for å fnyse litt for 
raskt. Hvorpå Frederic, vår skjeggprydete venn på tjue år, med det 
andre beinet i Natur og Ungdom, tar til motmæle og mener Lars er vel 
ARROGANT, og sjøl om han har et avklaret forhold til denne parola, 
så gjelder ikke dette alle. 

Lars trekker inn åra, vil på ingen måte motsette seg at verken bom
ber eller arbeid blir diskutert. 

Han har diskutert det før. 

Parolegrunnlaget for turen blei tilslutt: 

* SLIPP ARBEIDET LØS- ALDRI ARBEIDSLØS! * KAMPEN I SULIS OG TYSSEDAL VISER VEI - IKKE 
GODTA NEDLEGGELSER! * SKIKKELIGE VILKÅR FOR ARBEIDSLØSE - ØKT TRYGD 
-DAGPENGER TIL ALLE ARBEIDSLØSE! * KAMP MOT NEDSKJÆRINGER ER KAMP MOT 
ARBEIDSLØSHET! * NEI TIL NØDSARBEID- JA TIL FASTE STILLINGER! 
-INNFØR 6-TIMERS DAGEN NÅ- FULL KOMPENSA
SJON 
- FLERE ARBEIDSPLASSER! * NEI TIL FREMMEDHETS - FELLES KAMP MOT 
ARBEIDSLØSHET! 
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Opprinnelig sto visse representanter for Arbeidermaktgruppa stein
hardt på at også ARBEID - IKKE BOMBER skulle være med i paro
legrunnlaget. Særlig ivra Helge sterkt for dette, og det blei en knall
hard diskusjon i samordningsgruppa. Lars mente at militærpolitiske 
spørsmål som det sto strid om, skulle holdes utafor turens grunnlag 
(AKPm-1 er som kjent ikke pasifister). Sjøl mente jeg at parola i beste 
fall var fjollete, og svært lite relevant på tur Norge rundt. Det eneste 
stedet den kunne gi mening, var i forbindelse med det planlagte besø
ket på Kongsberg våpen i Odda. Og hva slags mening? 

Lars sto steinhardt på at han ville trekke seg fra alt som het buss, 
dersom denne parola blei med, han ville til og med gå offentlig ut mot 
den, og Helge hadde igrunnen ikke noe valg. 

Men den berømmelige parola var altså ikke like avklart for den som 
ennå ikke hadde funnnet sitt politiske ståsted, for å si det sånn. 

Til en støttekonsert i spikersuppa i Oslo - en konsert vi arrangerte 
dagen før bussavgang - blei denne parola ved et uhell(?) brakt ned av 
ho Reidun . Da Lars fikk se den kasta han den resolutt i søpledunken
der han mente den hørte hjemme. 

I bussdagboka er denne hendinga nedfelt i form av ei gåte med va
nasJoner. 

F.eks.: 
«Gåte: -Veit du kva som er raudt og kvitt- og som ligg i ein contai

nar på Grønmo?» 

«Ny gåte: -Gjett hvem som skal lage noe nytt i hvitt og rødt når vi 
kommer tilbake til Oslo?» 

Til oppklaring: Grønmo er hele Stor-Oslos søppelfylling. 
I det hele tatt var det flere småepisoder rundt denne omstridte paro

la på turen, men mer om det siden. 

Renselse 

Vi har god tid fram til folkemøtet på Cafe Larsen, og jeg slår et slag 
rundt i byen sammen med Einar, vi støter på den nevnte kafe, og den 
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var akkurat som den høres ut. En Folkelig kaferestaurant i den brune 
tradisjonen, med kaffe, pils og mat. 

Der inne satt Lars og Bård dypt opptatt med forberedelsen til kvel
den. Bård skulle ha sin generalprøve som innleiar ikveld! Bra, tenker 
jeg, bra at oppgavene spres, og skyver vekk tanken på at jeg sjøl sann
synligsvis må til pers som folketaler før eller sia. 

Bård smiler blekt, en anelse av panikk i øya. 
Litt seinere, mens middagen står på kokings hos Hege, finner vi ut at 

et folkebad fins like i nærheten. For et STED Risør viste seg å være! 
Altså: Badstufolket legger i vei pr. buss. 

Etter et par feilnavigeringer, finner vi fram til skolebygget, like ved 
en fotballbane der Risør IL sliter for å holde seg i 3. eller 4. divisjon, 
kanskje 5. Som den gamle fotballdigger jeg er, må jeg stanse opp og se 
litt, før tanken på varm badstu driver meg videre. Einar, Lars, jeg og 
Ingvild. 

Svømmehallen er full av skrålende skoleunger som plasker og kaver 
på kryss og tvers, så jeg nøyer meg med badstu og dusj. Jeg veit knapt 
om noe som får kroppen til å føles så rein og tilpass som en skikkelig 
omgang badstu. Jeg skulle gjerne hatt med bjørkeriset også. 

En barka badegjest av urbefolkninga sitter aleine der inne. Riktig 
barka. 

Da jeg stønnende vakler ut etter et kvarter, sitter han der. Etter fem 
minutters avkjøling med iskald dusj er jeg klar for en ny omgang. Lars 
og Einar kommer også inn fra svømmehallen. Vår mann sitter like 
uberørt . Vi diskuterer litt veivalg til Odda, og mannen er godt kjent. 

Etter nok et kvarter med knallhard svetting, resignerer vi alle. Men 
vår urinnvåner sitter gjerne litt til. 

Som et nytt menneske. Klærne sitter behagelig løst på en kropp som 
trives under huden. Ettter noe iskald leskedrikke, kjører vi ned til spa
gettien eller risgryta. 

Møte på cafe Larsen 

Jeg blir sittende sammen med Hege Nilsen og et par lokale ungdom
mer. Arbeidsformidlingsjefen som åpner ballet, er den svært defensive 
typen. Unnskyld meg typen. Legger fram sine dystre tall. Han messer 
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grunnlovens § 110, der alles rett til arbeid er slått fast. Likevel må han 
konstatere at arbeidsløsheta i Risør er oppe i 10%! Han kommer ikke 
med noe offensivt forsvar for verken sysselsettingstiltak eller dag
pengereglene. 75 ungdommer i distriktet er utplassert på de elendige 
BIO- og YPRO tiltaka. 

Fylket har underskudd på 27 milioner. Arbeidsformidlinga holder 
stengt en dag i uka p.g.a. overbelastning. 

Vår mann fra sosialkontoret er en alvorlig 40-åring som går dystre ti
der imøte, når de arbeidsledige har gått sine 80 uker og veltes over på 
sosialbudsjettet. Det vil bety katastrofe for kommunen. (Har vi hørt 
den før? Snodig så vanlig dette utsagnet er blitt i olje-Norge.) 

Jeg blir så tørst av dette og av væsketapet fra tidligere, at jeg bevil
ger meg en prøve på det lokale brygget. En gyllen halvliter. Bryter 
egentlig en ditto gyllen regel om ikke å blande politikk og alkohol, 
men dysser saka ned med å love meg sjøl at det er den eneste ikveld. 

Ellers gjentar sosialsjefen for a n d r e gang av en eller annen grunn 
at noen trives utmerket i arbeidsløshet, noe som fører til en diskusjon 
om pavens skjegg. Flere av bussdeltakerne føler seg provosert, Skit nå 
i det tenker jeg, mulig det .. men hva så? Men jeg sier det ikke. 

Bård får så sin ilddåp. Arbeidergutten fra Stovner. Rett fra dopings 
og sløvings på senteret, til en politisk appell her i Risør! Klart han er 
nervøs. Klart han ikke har oppfatta et ord av det de to koryfeene fra 
stedet har sagt! Men han holder det! Det er poenget. På god drabant
dialekt utstøter han forbannelser over åssen det er å væra arbeidslaus, 
åssen det kjennes. Etter ei tid er du tråkka så langt ned i skiten, at du 
begynner å føleræ som en banditt ... - Men er det vi som ær banditter, 
eller ær'e dem som er banditter ... dem som får oss te å føle ossånn?. 
Og avslutter med en manende appell om kamp mot arbeidsløshet og all 
faenskap. En sak som funker i forhold til et ungdommelig puplikum. 
Her er nemlig en del yngre til stede, noe som gjør at sysselsettingstilta
ka er det som skaper mest diskusjon. Etter et noe forvirrende hoved
innlegg fra bussen holdt av Jan K. kommer etter hvert de negative si
dene ved tiltaka godt fram (Dette kan vi!). 

Dette fører til at en lokal ungdom uten Risørdialekt reiser seg og 
mener at SÅ ille er det vel ikke, han mener, han kjenner da noen som 
slett ikke synes det er så ille å være på tiltak, han mener, vi setter det 
litt på spissen nå, gjør vi ikke, mange som havner på tiltak har tross alt 
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ikke tjent fem øre før i livet. 
Lars kjører stakkaren som om han skulle være Fremskrittspartiets 

ungdomsutsendte på møtet, både jeg og Toril rykker til og tenker spur
ver og kanoner, før Lars kjører fram det PRINSIPPIELLE i denne sa
ka. Vel var det sånn at noen ungdommer personlig kunne være tilfreds 
med å bli plassert på tiltak, men hva blir de SAMFUNNSMESSIGE 
virkningene av 50 000 unge på sånne tiltak? Hva betyr det for Iønnsvi
vået? For fagorganisjonen? Når rettigheter blir uthult, og arbeidsmil
jøloven undergravd? 

Frank kommer på 

Hege ønsker oss lykke til videre. Neppe blir det noen arbeidsløsfore
ning danna i kveld, responsen er ikke god nok, men vi får en ny delta
ker med videre på turen, en spe, mørk 17-åring med palestinaskjerf og 
dental l i uttalen av hu l. Endelig et konkret resultat av vår streben et
ter å spre lyset. Økonomiansvarlig mottar en pengsum av den noe eld
re søstra hans, som ber oss ta godt vare på gutten. 
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ODDA 

En støl frostmorra i Odda ... 

N attur til Odda 
Så er vi klare for maratonetappen by night til Odda. Klokka er ti og 

vi regner med å kjøre i ett strekk, skal vi klare å være framme til avtalt 
tid. Planen er sånn: I Bø skal Ellen sjåfør hoppe av. Der skal hu nemlig 
på seminar for Kvinner I Mannsyrker (KIM) dagen etter. Til Bø skal 
så busseieren Kjell Tomter komme pr. bil, og overta som vår reserve
sjåfør! Bilen skal så Ellen kjøre tilbake til Oslo. I Bø skal vi også pluk
ke opp Helge, som igjen skal kaste seg på bussen. Han kommer med 
nattoget fra Oslo. Puh! 

Det indre busslivet er igang. Nykommer Frank sitter og prater med 
en sprek og speeda Tor (speeda på kaffe og nikotin). Den ene sigaret
ten type PRINCE etter den andre gløder ned i mørket. I dagboka kan 
leses Tors møtereferat, bl. a. to dikt av Rudolf Nilsen!? 
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Søt (?) musikk lyder. Girlschool. Ellen sjåfør er suveren i sitt valg, 
her kommer demokratiet til kort. 

Vi kjører gjennom Porsgrunn, vi kjører gjennom Skien. Trøttleiken 
siger på. Imorra er programmet hardt, den søvnen vi må ha, må til
kjempes her og nå. Ti personer karrer til seg en soveplass bak i bussen, 
og prøver å rugge seg inn i en slags dvale. Tor og Frank sitter oppe og 
holder sjåføren med selskap. Sein natt, regn. Noen vil sove, andre vil 
fortelle vitser, prate, røyke. Ingvild vil ha Marianne Faithful: 
HØYERE! Lars innett hvislende mellom tenna fra soveposen i hjør
net: - Jeg trudde liksom vi skulle sove, jeg ... ? Ingvild lysende lo
gisk:- Men faen, Lars, det er den beste låta som er lagd på flere 
år ... - jamen, jamen ... -(sukk). En skikkelse kaver seg til slutt ut av 
soveposen, gir opp og tråkker framover i bussen. Akk ja ... 

Bø. Gjennom halvsøvnen oppfattes at Ellen forlater skipet. Omfav
nelser, avskjed. En herlig hotellseng venter henne. Helge kommer fra 
nattoget, trøtt, men full av pågangsmot, med nye krefter? Venting. 
Busseier Kjell kommer endelig fra Oslo. Tjo og hei og hå. Setter seg 
bak rattet. Vi kusker videre. 

Natta, vi raser gjennom natta og halvsøvnen, hviskende stemmer 
der framme, en latter i ytterkanten av en halvdrøm, blanda med eimen 
av svette soveposer, støvete pledd, tett ånde. Magan under haka, ma
gan fordelt på hvert kne, bremsing og oppstart, rusing fra gir, i gir, ly
der, vi slenges hit og dit, noe er skjedd, det går på en måte fortere, jav
nere. Der er lyst, jeg er våken, trur jeg. Kjell har gjort det umulige, jeg 
myser på klokka, 112 8, ser ut bussruta, er dette? ... Jo, en halvtime 
før avtale ruller vi inn mellom fjella, ned til dette unike stedet som he
ter Odda. Vi tørker dogga av rutene og myser ut. Smelteverkets svarte 
fasade , der pipene spytter ut sin evige røyk. Eller Zinken. Vi trudde al
le at dette var den berømte Zinken. Siden viste det seg at det var smel
teverket. 

Her skulle den store surrealistiske maleren Margritte ha vært. Eller 
har han vært her? Det er så merkelig uvirkelig. Jeg tumler meg ut av 
soveposen, ut av bussen, ut i vinden. Her, midt i svarte naturen, midt 
mellom fjella, lengst inne ved fjordarmen , er det to svære bedrifter 
som spyr ut røyk. Det er et sterkt syn. Det svarte smelteverket, sota 
ned i årtier. Jeg gjentar det. Spyr ut evig røyk. 

Jeg er sikker på at det er verdens rareste plass. Snakk om enheter i 
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en motsigelse. Fra først av bare fjell, isbre , smeltevann, fosser, uberørt 
natur. Så blir fossene til vannkraft. Krafta blir industri , tung industri , 
smelteverk og aluminiumsverk bygges opp, et samfunn bygges opp 
nede i dalen, rundt disse bedriftene . Liv skapes. Skapende kraft. Den 
ville naturen som temmes, stolt. Så giften som spys ut, hver time, hver 
dag, hver natt, år etter år, bryter ned vannet , tungmetallfisk, nakne 
trær ... Hvor er Frederic? ... 

Vidar & Albert 
En kar i blåtøy og hvit hjelm kommer mot oss og helsar. Han har tatt 

turen ned fra Tysso kraftverk, fra Tyssedal som ligger tre kilometer ut 
langs fjordarmen. Et syn som av en eller annen grunn gjør meg varm. 
Fra fjellet , elektrikaren i kvit hjelm, for å ta imot oss. Det gode ansik
tet til Vidar Våde lyser under hjelmen. Morratrøtt og blid. Sånn er det. 
Står og prater med benda i lomma. Hardingmålet. En av gutta som har 
stått hardest på i Odda!fyssedalsfolkets lange, seige kamp mot staten 
for å overleve som lokalsamfunn. En representant fra framtida? Måtte 
mange sånne kamper følge i deres kjølvann! 

Vidar får assistanse av Olaf Albertsen, Samorgformannen, og ei da
me. Dama står for det praktiske. Vel inne i lokalet, serverer hu kaffe 
og rundstykker. Vi prøver å ikke være for glupske. Nydelig kaffe, og 
motoren går bedre. 

Vi gjesper litt og får vite litt om kampen for lokalsamfunnet og fram
tida i bygda, av Våde og Albertsen samtidig. En litt underlig situasjon. 
De to fulgte vel ikke samme løp under kampens hete , såvidt noen av 
oss husker .. Men de fleste er lykkelig uvitende om dette. For flertallet 
blir det en idyllisk klassetime i nytten av kamp, hvordan en kamp skal 
føres . Helge tar et skritt videre , spør hva fagbevegelsen i Tyssedal/Od
da gjør i forhold til f. eks. Horten. 
Våde sier at Slemmestad er de eneste som har henvendt seg direkte.
Men det er klårt at ein kunne ha vore meir aktiv. Lett for å verte seg 

sjølv nok ... 
Ellers er det klart at folk er drittlei kamp. Vi bør derfor ikke ha for 

store forventninger. Folk har gått trøtte, de har stått på barrikadene i 
årevis, slåss mot troll og nisser, presse, radio og fjernsyn og hele Nor-
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ges Storting. To ganger har halve bygda vært i Oslo. Folk var nedkjør
te, flere hadde fått nerveproblemer. De lengta etter et normalt liv. 
Fiske(?!) og jakt, TV-kvelder, det deilige, rutineprega livet, som det 
engang var. 

Dette merka vi siden på dagen, da vi hadde knekt opp standen i gå
gata, en bakke ned mot havna. Folk var ikke så hissige på å prate med 
oss denne onsdagen. Politikk og problemer igjen! Folka på friskiftet, 
pensjonistene, skoleungdommen, dem var vel hippe på å ha fri, rusle i 
ro og mak, se om sjappa på hjørnet hadde fått inn nye varer, om Elk
jøp hadde fått inn noe smekker småstereo. 

Einar fant plutselig ut at parola «LÆR A V SULIS OG TYSSE
DAL..» kanskje virka noe anmassende akkurat her. Vi pakka den 
raskt ned, og stua vekk akkurat de løpesedla. Det er feil men lærer av. 

Arbeid & Bomber 
Men før det, rett fra orienteringsmøtet, drar vi ut på Kongsberg Vå

pen, som ligger to, tre kilometer unna, på vestsida av Sørfjorden, tvers 
overfor Tyssedal, og nabobedrift til Norzink. Det var jo Zinken vi 
skulle vært på, men Tor som har orga med Odda, har med stor tilfreds
het tatt imot tilbudet om Kongsberg Våpen.- Arbeid, ikke bomber! 
hyler han i bussen, og flirer mot Helge og Ingvild. Rått. 

La oss stoppe litt her nå, og få en oversikt. I bussen nå, på vei mot 
KV, sitter bussjåfør Kjell, reservesjåfør Einar. Ellers er det Lars, Ro
ger, Tor, Ingvild, Anne Cathrine, Bård, Bjørn, Frank, Helge, Frede
ric, Toril og Jan. 14 stk. er vi. Dvs. Bjørn mangler for øyeblikket, han 
var ikke å finne(?), han har det med å komme og gå. 

Jan, vår mann på Nora (eller ikke på Nora), hadde hoppa av hos ei 
venninne i Kristiansand, Connie hoppa av i Risør. Og Ellen forlot oss i 
Bø .. Men tross alt. 14 stk. er vi som har holdt ut så langt. Noen har gitt 
seg, men andre har kommet på. Og vi regner med å få forsterkninger 
både i Bergen og Trondheim. 

Johannes Åsan heter vår mann på KV. Han er nestformann i klub
ben,og sitter i Samorg-styret i bygda,han er bergenser og litt av en lu
ring (?). Først samles vi til kaffe og en prat i ei ellers tom kantine. Vi 
får vite harde facts. 
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Dette er en ny bedrift, satt opp i 1976, med 100 ansatte, hvorav 20 er 
funksjonærer. Bedriften blei etablert rundt deleproduksjon til F.16. 
Bedriften har vært i stadige vansker. Det har vært jevnlige permitte
ringer 1981-82-83-84. Nå håper folk på en Pratt & Witney-kontrakt. 
Det gjelder produksjon av turbiner til jetmotorer. Da vil det bli 60 nye 
arbeidsplasser. 

Helge er frampå med spørsmål om de har militærproduksjon på bru
ket, noe hr. Åsan raskt benekter. Ikke lenger nå ... 

Tvert imot. Her er utelukkende sivil produksjon. De har ellers for ti
da ingen lærlinger, og ingen på tiltak. 

Vi orienterer så om vårt syn på dagpengereglene og sysselsettingstil
tak. Åsan mener at det ikke fins folk på dårlige tiltak her i bygda. Ung
dom på tiltak får oppå de 8. 75 kr. 25 i timen av bedriften de jobber for , 
altså 270 kr. dagen. Ellers går ingen ut av fagforeningene når de blir le
dige. Helge sier at vi oppfordrer fagforeninger og klubber til å organi
sere folk på tiltak . Intet problem. mener Åsan. Vi tar overhodet ikke 
inn uorganiserte . 

Jøss, så glatt detta gikk. Åsan var svært avvæpnende. Han mente at 
det i løpet av en fem - tiårs periode ville bli mangel på arbeidskraft i 
Odda. Her vil ikke være ungdom nok til å overta når alle 50-60 åringe
ne går av . Gjennomsnittsalderen er høy på bedriftene. Svært overra
skende synspunkter for oss. Kunne det stemme? 

Ellers får vi mønsteret av sysselsetting i Odda/Tyssedal. På Zinken 
er det 700, på smelteverket 5-600, på DNN er det 220 i anleggsperiden 
(det skal som kjent bli Ilmenittverk der), og Bergen Jernstøperi avd. 
Odda sysselsetter 40 mann. 

Vi får omvisning i de moderne verkstedlokalene, og studerer med 
interesse svære, automatiske dreie- og stansemaskiner. Turbinhjul var 
hovedproduksjonen. Trivelig verksted. 

Men vi skulle vøri på Zinken, Kal. 

Stand i gågata, fritid 

Idet vi strømmer ut i friluft mot bussen kommer Bjørn labbende ... Et
ter å ha gjort fra seg på et toalett, blir han med oss tilbake. 

Bussen blir stasjonert på en svær plass nær kirkegården, som ligger 
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nede ved båtterminalen. 
Og kollektivt bygger vi opp vår stand i gågata. Som nevnt er ikke 

trafikken den største, etter en stund går jeg ned i bussen for å hvile le
gemet, og finpusse på ei innledning jeg kanskje skal holde engang. 

Bjørn er også i bussen, fåmælte Bjørn, med sin noe diffuse fortid. 
Det ryktes at han har vært ute og kjøre. Han kan virke noe fjern av og 
til. Stadig, på de mest uventa steder, stopper han bussen fordi han må 
gjøre sitt fornødne. Noe som alltid tar lang tid. Hvor skjuler han alt 
vannet? Eller er han bare hele tida usikker på om han skal fortsette? 

Engang på bensinstasjonen, måtte Lars ut og hente han fra toalettet, 
dette hadde vi ikke tid til. Engang lekker han ut at han er faglært båt
bygger. Men sjøl om han er fjern, rar, kanskje litt nedkjørt, så eier han 
kvaliteter et sted der inne. En brukbar sjakkspiller er han, den eneste 
som byr meg motstand, og slår meg av og til. Og den desiderte biljard
mesteren. Det viste han i Kr. sand. 

Nå ligger Bjørn under dyna og cooler legemet, jeg skriver litt. 
En representant for blekka «Hardanger» kommer inn og spør om et 

intervju. OK. Jeg uttaler meg om turens hensikt og historie hittil , og 
lar henne knipse et bilde i bussdøra. Nå også jeg på trykk. Godt. 

Det er helt i tråd med å spre kreftene. Flest mulig ut i lyset. Lars er 
enig i dette, idet han kommer nedom. Vi blir enige om at jeg skal hol
de hovedinnledninga ikveld, siden jeg nå alt har skrivi den. Jeg for
trenger faktumet elegant, vi slår et slag ned på havna, først på Narve
sen og kjøpe vimpel til minstegutten. Lars kjøper vimpel i hver by vi 
er, til sønnen. Så rusler vi langs kaiene. En båt er kommet inn med 
masse sild. Vi kan se en arm av Folgefonni høyt der oppe. Fjellet er 
kledd i oktoberrødt. Vannet er utrolig, Oslofjorden er badevann i for
hold. En merkelig plass .. Lars trives, her ville han gjerne bodd. Her er 
ingen idyll. Her ligger alt hulter til bulter, trehus, murhus, kaserner, 
forretningskasser, alt bygd gradvis som et lappeteppe rundt bedriftene 
som spytter ut evig røyk (Hvor er du, Frederick?). Sånn er virkelighe
ta. Her trår den nakent fram. Intet skjult. På godt og vondt - sjølve li
vet. Her er intet borgerskap (nesten), og småborgerne må stå last og 
brast med det produserende folket , skal de overleve. Odda, nakne 
røyndi. Sånn var det. 

Vi stikker opp på kafeen i gågata, spiser kjøttkaker, og leser aviser. 
Drikker kaffe og slapper av. 
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Ute igjen, møter vi Helge på full fart i sine tresko, mot et folkebad 
han har finni, medbrakt treningstøy og joggesko. En løpetur opp i 
fjellet , og så ei badstu. - Men, Helge, møtet begynner om tre kvar
ter ... ?- Ja, jeg kommer, roper han tilbake. 

Jeg holder innledning 
Jeg er ganske sikker på å få jernteppe (Faen at jeg lot meg ... slapp av, 
du MA uti det . .. faen at jeg .. . du MÅ ... ) . Ikke har vi tenkt på kaf
feservering. I de slitte lokalene på «Justisen» strømmer 8-10 menne
sker til .... Resten av folka som teller, er på kommunestyremøte. En 
kjedelig kollisjon som det er lite å gjøre med. De som har kommet har 
også krav på ei skikkelig innleiing. Så jeg ønsker velkommen, dvs. In
gvild ved min side ønsker alle hjertelig velkommen, og overlater ordet 
til meg. 

- Dere har sikkert lagt merke til den merkelige bussen som står nedi 
her, begynnner jeg, forsiktig.- Og hvis vi ikke framstår som en sprud
lende, velopplagt, velkledd gjeng, så har det sine helt natulige årsa
ker ... 

Etter hvert kommer jeg så til saka. Kommer meg gjennom dag
pengeregelverket med de viktigste unntak og sær heter, nevner hvor
dan staten lesser byrdene over på kommunene, ved først å la bedrifte
ne gå dukken, dernest ved å legge ansvaret for betaling av arbeidsløs
heta over på allerede sprengte kommunale sosialbudsjett. Altså: Fra 
innkomne skattemidler til sosial utgifter. Lokalsamfunna må reise kam
pen mot denne utviklinga. 

For å få fram motsigelsene bruker jeg Lars' poeng med dem som har 
hytta ved sjøen og i Sikkilsdalen, at det er produsert 1000 nye milionæ
rer i år. Vårt formål er å SYNLIGGJØRE arbeidsløsheten. 

For oss i bussen fungerer dette litt todelt etter hvert. Alle blir vi flin
ke til å bruke poengene, vendingene. Ulempen er at det blir rutine, når 
en innleder om merkesakene bare venter vi på det poenget, det ordet, 
den setninga. Motsetninga mellom vårt stadig økende rutineforhold til 
poenga, og det faktum at det hver gang er like nytt for tilhørerne. 

Jeg synes kanskje at jeg ikke helt får fram det jeg så gjerne vil, men 
salen reagerer faktisk , kommenterer og stiller spørsmål. Folk er jo 
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f.eks. sjokka over at det er 26 uker med avstenging etter 80 uker med 
trygd. 

Nils Moldøen, en av forgrunnsfigurene i den lange kampen tyssedø
lene har ført for å bevare verket - han med gitaren - , mener at vi må 
begynne å snakke sosialisme nå .. .. rett og slett. Han er litt desillusjo
nert, har mista jobben på DNN, har vært på sysselsettingstiltak med å 
utbedre veien til Utne. 

Terje Kolbotn er også en av dem som har mista jobben på DNN, 
han er tillitsmann for dem som er sysselsatt på veitiltaket. Han mener 
at dette spesielle prosjektet er et resultat av Tyssedalkampen. Det har 
vart i snart 2 år! De har pint det ut. 3 og 3 mnd. ad gangen har de hatt 
kontrakt. Vært i Oslo og mast på hr. Rettedal himself. De har organi
sert seg sammen med Arbeidsmannforbundet og Odda Veiarbeiderfo
rening. Og de v i l ha arbeid med den veien til det nye Ilmenittverket 
står ferdig. Terje håper at vi kan bidra aktivt med å få Arbeidmands·· 
forbundet til å kreve faste stillinger på veien. Terje virker oppglødd, 
som om vi var en vitamininnsprøyting han trengte. 

Der kommer forresten Helge listende inn, våt i håret. Det må tas opp 
etterpå. 

Frederic har fått igjennom at han heretter på turen skal trekke fram 
parolene vi reiser under, og begrunne dem, såleis vil han få litt politisk 
schwung over tinga. Han har hele tida vært imot ei for ensidig vekt på 
dagpenger og sysselsetting. Han forklarer parolene om 6-timersda
gen- fulllønnskomp., osv. Hvordan funker det? Jeg skjønner han på 
en måte - at han vil pense inn på noe annet en reine brød paroler, vil at 
vi skal være mer enn en førstehjelpsbuss for folk som er ramma av ar
beidsløshet .. . 

Men på den annen side, vi måtte legge vekt på det nære og konkrete, 
framfor det mer langsiktige og luftige. Med den diskusjonen skulle 
komme opp i sin fulle tyngde i Bergen, det såkalte «Bergensopprøret» 
som vi snart skal høre mer om. 

For det bærer mot slutten av vårt Odda-opphold. Jeg takker for opp
møtet , og håper Olaf Albertsen og andre fagforenings-størrelser kan ta 
opp krava våre: 
Trygda opp på 90% av full lønn, eller tre ganger grunnbeløpet i folke
trygda. Trygd så lenge du er arbeidsløs. Albertsen noterer, og kjøper 
ABCen. 
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Den offisielle delen av besøket er over. Gjenstår bare overnatting 
før vi setter snuta mot Bergen i morra tidlig. 

Natt hos Terje. Fotball & Bacalao 

Lars har en egen evne til å ha forbindelser. Overnattinga så lenge ut til 
å bli et problem. Ungdomsklubben vi har fått låne har ikke annet enn 
golvplass å by på. Og et golv holder som kjent ikke som leie for folk 
over tredve. 

Men Lars kjenner altså Terje Kolbotn, de har vært politiske rabuli
ster sammen i Oslo. Og Terje har bygd seg et hus med mange rom. 
Han kan ta iallfall 5 stk. Jeg og Lars er sjølsagte, og etter litt fram og 
tilbake melder også Kjell og Ingvild seg. Men de ville gjerne ha seg en 
øl eller tre først. Var det ok? Ja, det var helt ok. De måtte bare bli med 
og merke seg adressa. - Du må bare si nei, Terje, hvis det byr pa pro
blemer for deg. Veit kona om detta? 

Alt i orden, sier Terje. Med soveposen under armen følger vi etter 
vår vert i mørket. 

Terje er tydligvis en gjestfri og vennlig mann. Jeg spør om han skal 
tidlig opp i morra. Joo. han måtte opp sånn halv fem ... -
Hva!? ... æh, du skjønner, jeg lurte på om du skulle se fotballkampen 

ikveld ... (Norge-Irland var på programmet). Nei, men om han gikk og 
la seg, var det bare å sitte oppe og se. Ok, jeg overvant fristelsen til å 
bli med Ingvild og Kjell ut på ølen, og satte min trøtte kropp ned i so
faen sammen med Lars. Vi hilste på kona. To unger lå og sov ovenpå. 
Men vi fikk et eget rom med fire madrasser. Så da så. 

Vi forteller litt om turen til nå, og besøket på KV. Hvem som tok 
imot oss der? Johannes Åsan, javel. 

Litt av en luring det, mener Lars, og nevner dette med militærpro
duksjon. Førs benekter'n at noe sånt finner sted, deretter at de venter 
på. en Pratt & Whitney ordre. Pratt & Whitney er vitterlig verdas størs
te produsent av jetflymotorer-i all hovedsak militære! 

Terje forteller at Asan er formann i Nei Til Atomv~pen i bygda! Ty
deligvis en mann som veit å ta i bruk dialektikken. 

Terje ser på meg, henvender seg til meg, som om han forventer noe 
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av meg. Kanskje ikke så rart. Vi hadde tent et håp i han, og jeg var jo 
hovedinnlederen på møtet. Han ville snakke om veiprosjektet, hvor
dan vi kunne hjelpe ... Men sjøl følte jeg meg trøtt og utkjasa, lengta 
etter noe annet, lengta etter fotballkampen, la tanken hvile og øya 
danse med ballen. Så etter et måltid mat, bl.a. varm bacalao(!) og te 
på kjøkkenet, trakk jeg meg inn i stua, mens de andre fortsatte praten 
på kjøkkenet. Norge - Irland. Herlig. Jeg må si at jeg trivdes helt ut
merka i mitt eget selskap, sjøl Øyvind Johnsens håpløse kommentarer 
fikk noe forsonende over seg fra mitt mjuke sofahjøme. 

Terje slenger inn mot slutten av kampen, det blei seier, Pål Jacobsen 
putta på, og jeg reiser meg for å køye, noe Lars har gjort forlengst. Da 
kommer Ingvild og Kjell oppglødde fra sine pilser og spør etter kjøk
kenet. Ungdommelig freidighet, sier jeg. Men Terje er vennligheta. 
sjøl. Koker ny te og skjærer brød, jeg oppfatter at dem er i full samtale 
idet jeg krabber opp trappa, tumler fram i mørket, slenger meg ned på 
min madrass og sovner momentant, et deilig mørke slokker meg ut. 

V ei en til Bergen 
Morning has broken. Ungelatter, knis. En guttunge står i rommet !)g 

syns det fælsleg spanande med alle de fremmede menneskene. Begyn
ner å konversere på unge vis. Spørre og fortelle hulter til bulter. Herlig 
med unger, dem gir liksom en bamlighet, en uskyld til ditt eget liv, og 
får deg til å glømme alt det voksne, problema. Ei stønn. 

-Nå, Ingvild, satt dere lenge igår? spør jeg. 
- Ja, til ett-tida. 
-Ett? Visste dere ikke at Terje sku opp fem? 
-Nei, det sa han ikke noe om før vi la oss, sier Ingvild litt beskjem-

ma. 
- Men vi hadde en fin prat. 
Bård har lagd til en kjempesalat til frokost , som dessverre får dårlig 

avsetning. For tidlig for den store sulten, liksom. Helge får noen små 
stikkpiller fra ymse hold om gårskvelden. Men han mumler innbitt at 
helsa er overordna. Han gadd faen ikke å utvikle noe magesår på tu
ren .. Og det blei med d e t. 

En bolle salat må kastes, idet vi klargjør bussen for etappe nr. 6: Od-
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da- Bergen, hvori inngår vår første ferjetur. Vi legger oss på vestsida 
av fjorden til Utne, veien er best der. Vi får altså bare et glimt av Tys
sedal ved denne korsvei . Kjell kjører. Vi har en halvtime på oss, det 
skal holde .. . 

Så sitter vi der, vi 14, på våre mer eller mindre faste plasser, noen 
morratenksomme, andre alt hylende ut morsomheter. Det ligger uta
for denne bokas rammer å gå nærmere inn på hver person. For det 
første ville det bli noe annet enn historia om arbeidsløses buss, for det 
andre blei jeg ikke godt nok kjent med folka til å skildre dems indre liv 
og bakgrunn. 

Men episoder kan skildres, som karakteriserer visse folk. F. eks. når 
Tor sier: Roger, gidder du å ta hit sekka mi? eller: Har du sett koppa 
mi? 

Tor var flink til å parodiere seg sjøl, eller den bevegelsen han var en 
del av. Jeg tenker da ikke på pinsebevegelsen. Som han også hadde 
rekki å sneie innom. Så jeg var gjerne med på den leken: Her er kop
pa, og her ska du få kaffa di. 

Siden på turen, idet vi passerer et gross med beitende ulldotter: Jøss, 
se så mange ålreite dyr det er her'a! 

Ferja fra Utne 
Vi står på dekk og blåser bort. Steile fjell omkranser fjorden, men der 
midt i ei fjellside ligger det jaggu et hus, ei rød stue, aldri er det helt 
folketomt. Jeg slutter aldri å undres på hva det er som fikk folk til å slå 
seg ned, klore seg fast til disse skrinne jordsmonna, engang i tida, og at 
det enda bor folk her. Det er jo det som er så fascinerende med dette 
landet, hvor du enn kommer, på den mest forlatte avkrok i landet, er 
det alltid noen som har vært før deg, som er der, bor der. 

Men Lars er historisk materialist: Tenk deg før i tida, Hvordan skul
le du best unngå futens klør, kongens skatteoppkrever? Beleilig å slå 
seg ned på en sånn plass da? 

Tor er mektig inspirert av vestlandets trange fjorder og høge fjell, og 
bryter ekstatisk ut i ei fortelling om LIKA I FJELLSKRENTA! Ei 
vanvittig historie dradd på sparket, på arkaisk Oslo-nynorsk. Gjengis 
hermed: 
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«Lika i fjellskrenta 

Ei forteljing for borni? 
Ho Kari, dottra hass Ivar Brokeskimli, skreddaren i bygdi, var ei 

staut og plattfota møy. Ho hugheila han Emanuell, sonen åt han Jens 
smed. Om sumaren plagde dei leika i høystakkji utpå jordi. Så ein dag 
sa ho Kari: Emanuel, eg trur du hev hol i raggsokka di, eg er tjukk. O 
fælslege skjæpne, sa han Emanuel. Han drog heim til smia og tømde i 
seg ei flaske raudsprit. Så tok han flintbøssa åt far sin og drog til Sahara 
for å skjota arabarar i jesu namn som soning. Ho Kari sat heima og stu
ra. Tjukkare vart ho, og ho torde ikkje gå ut or stova meir. Så ein dag 
tok ho den tunge avgjersla. Kari tredde på seg brurekjola til mor si. So 
klattra ho opp i skrenta med slipesteina til far sin på ryggjen. Vel uppe 
på Prkjebunuta tredde ho steina yver huvudet og kasta seg utfør kanta, 
ned mot det myrke, stille vattnet i fjordi. No fær eg kvila i all æve tenk
te ho, mens ho knuga partibokji i henda. Men Gud ville det onnorleis. 
Halvvegs nede hekta kjola seg fast i ei grein, og ho Kari vart hengjande 
i skrenta. Der hang ho og dingla til ho daua av svolt. 

Ei veke seinare skreik gjetargutane frå fjell jorde: No dinglar ho Kari 
dau i skrenti! 

Eit år etter kom han Emanuel heim fra utlanda, han hadde malaria 
og pest, og arabarane hadde skoti av han det eine beinet. Då fann han 
brevet frå ho Kari, der det sto: 

Til min ælskede: 
Jeg orker ei længre at læve. Tilgiv meg min store synd. Mine blege 

knokler vil aldrig finde hvile i gravens mørke fred. Nei, paa fjordens 
bund, blandt rovfiske og slimete kryp vil jig ænde mitt liv ... 

Din Kari ... 
Han Emanuel for opp i fjellet og kasta seg utfor, Han hekta seg upp i 

kvista attmed ho Kari, og der hengde han til han rotna upp. 
Den dag i dag heng de i der, og knokla ras lar svakt når vin da blæs 

upp gjennom dali.)) 

Et lykkelig publikum hikster og ler. Ingen tvil om hva slags rolle Tor 
ville hatt i vikingetida. Egil Skallagrimson og Tor Kjempekvedar. 
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Hey you, out there in the cold, 

getting lonely, getting old, can you feel me. 
Pink Floyd strømmer gjennom høytalera, mellom fjella. Til veder

kvegelse for noen, til ergrelse for andre. 
Ingvild sitter med sin «sitman» og hører på ... Bruce Springsteen. 

Bjørn ligger under dyna, med armene under hue, stirrer i taket. Helge 
og Anne Cathrine sitter i samtale, Frank sitter foran og ser ut på lands
kapet, Jeg og Lars diskuterer ... Pink Floyd. Tor fekter og flirer. Einar 
prater (buss?) med Kjell, Bård er blitt sikrere på seg sjøl og ler skral
lende baki der, hvor også Toril og hennes to menn - Frederic og Jan -
ligger og kuler'n. 

Bussens indre liv. En lys ide fødes, vi må sette merke etter oss, vise 
at vi er på veien, en manifestasjon. Hva med litt grafitti? 

Politi på vidda 
Ut av en tunnel. Kjell stopper opp .. Y es sir. Tunnellens grå bue skal 

pyntes med litt rødt. 
Svarte og røde sprayflasker fram i lyset. Vi diskuterer passende pa

roler: Rettedal på trygd NÅ! er ett forslag. Pakk Rettedal inn i ega 
pakke! et annet. Det går i det hele tatt sterkt ut over denne mannen. 

Helge og Frank klatrer opp på «taket» , betongutspringet som stik
ker et par meter ut fra fjellet , og begynner sitt noe omstendlige arbeid, 
de må jo spraye opp-ned: ARBE ... 

Imens har jeg tatt grepet om ei svart sprayflaske, mine slumrende 
kunstneriske ambisjoner er vekka, jeg har sett en flott betongmur som 
løper ca. 20 meter langs veien. Hopper over en bekk, klatrer opp og 
setter igang: PAKK IN RETTEDAL! SLIPP ARBEIDET LØS! Flott. 
Jeg hopper ned, og skuer verket. Fredric og Jan knipser bilder. 

.. .IDSLØS, de begynner å få sving på det der oppe ... ORGANI
SER DEG! kommer til slutt. Vi har skrivi oss inn i historia. Et mani
fest for kommende slekter! Her var altså arbeidsløses buss det herrens 
år 1984 ... 

Akkurat da, idet Frank og Helge klatrer ned, idet vi har lagt siste 
hand på verket, av alle ting kommer en POLITIBIL kjørende. Jeg 
holdt på å si: Midt på vidda! Utrolig. Vi blir stående målløse, og det 
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blir visst dem også. Dvs. kjørende målløse, dem er vel like perplekse 
som oss, bilen sakker farta ørlite, ruller forbi, forsvinner inn i tunnel
lens svarte gap. Vi jubler forsiktig. Sterkt! Pakker raskt sammen, og 
får bussen i bevegelse igjen. 

75 



www.pdf-arkivet.no  (2016)

BERGEN 

En termos dingler i en opphengskrok, full av kaffe. Plastkopper merka med 
navna våre henger på hver en krok bortetter. Krus fylles og drikkes. Kaffe 
og rullings. 

Bussens javne during. Kjøring, kjøring. Nå siger en oppsamla trøtthet på. 
På den åttende dag. Et oppsamla søvnunderskudd går til angrep, og en slags 
apati manifisterer seg som allmenn stillhet, en taushet brer seg i fartøyet. 
Klarer vi virkelig dette kjøret helt fram? Jeg begynner å tvile, og er i øye
blikket sjeleglad for at jeg skal tilbake fra Bergen ... 
BERGEN ... BJØRGVIN. 

Asfalten vider seg ut, kjørefeltene blir breiere, flere, noen trafikklys duk
ker opp, stadig tettere. Innkjøringa til Bergen. Storbyaktig, kontinental i ut
forminga. Profft. Inn i jungelen. Opptygd og utspytta. Kjennes jeg. Ruller 
inn på Torgallmenningen, er det visst det heter. Opptygd og utspytta, men 
strammer meg til et hei Bergen, her er jeg ... 
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Hvor er nærmeste seng 
Rart hvordan to sett av forventninger kan møtes i et skikkelig CLASH: 
Bergensfolka har venta og venta på oss i dagevis. Kommer ikke bus
sen? Når bussen kommer, da! Hva venta de: En vognlast med strålen
de mennesker fra det høye, som stiger ut, med budskapet. Med de 
sterke meldingene, fylt av den evige entusiasmens glød. Hva opplever 
de: Bussen ruller inn, der er de! Endelig! Men hvor blir de av? Hvorfor 
kommer de ikke ut? 

Fordi ingen orker. Utslitte og sløve sitter folk på sine seter og stirrer 
tomt ut i lufta. Tenker Bergen. Bergen? Hva hadde vi venta: At folka i 
Bergen Alf skjønte hva vi hadde vært igjennom, at de i samsvar med 
denne dypt selvfølgelige innsikt hadde sørga for l) Rød løper. 2) 
Champagne. 3) Innkvartering i nærmeste badstu. 4) En stor middag i 
dempa belysning, til dempa musikk. 5) Himmelsenger. 

Hva opplever vi: En gjeng støyende bergensere som haler og drar i 
oss, og skal ha oss på ST AND. P Å ST AND! Langsomt begynner det å 
gå opp for meg hva slags folkeferd bergensere egentlig er. Ikke en tan
ke i hodet. Lever fra hånd til munn. Fra dag til dag. Dem flyr til og fra 
med fotoapparater og stiller oss opp, her og der, foran bussen, ved en 
stand. Vi ytrer ønske om i hvert fall å få en liten pause, på en kafe. Dag 
Bjørndal, Klassekampens tilstedeværende i Bergen mener at pressa og 
NRK kommer om et kvarter nå. Og Lasse Oma, formann i ALF; 
SKRIKER OG PEKER OG FEKTER I ALLE RETNINGER: Vi går 
nå på kafe , fire av oss. Dag følger med og gjør lynintervju. Vi smiler 
blekt og nikker. Goddag goddag. Turen har vært sånn og sånn. Joda. 

Bergensera er djupt rysta. Hva er dette for en begredelig, bederva 
gjeng? Jeg forlanger et folke bad. Men, nei det offentlige badet er ned
lagt! Fortvila kryper jeg inn i bussen, gjemmer meg under et pledd. 
Lar presse være presse .. . 

Etter hver faller ting litt til ro. Noen fra bussen må ta hand om å lage 
middag i ALFs lokaler. Ikke engang DET hadde dem tenkt på! 

- Men vi kan vel alltids fikse litt betasuppe .. . ! Nei takk, en delega
sjon drar ut og handler. 

Lars har fått greie på at Bjørg Eva, hans kjære venninne i Bergen, er 
på ISLANDSFISKE, og neppe kommer hjem i løpet av oppholdet her. 

77 



www.pdf-arkivet.no  (2016)

Trist for Lars, men utmerka for meg. Det betyr en fredelig seng i hen
nes leilighet. Så er iallfall noe redda. 

Anne Cathrine og Bård blir losa til ALFs lokaler oppe i striten, og 
steller istand ei risgryte. 

I mellomtida har jeg «kasta meg ut i bybildeb>. Jeg er på jakt etter en 
tannbørste eller en avis eller noe sånt. Jeg er ikke sikker sjøl. Jeg leiter 
liksom etter noe. Fjern er tanken på all aktivitet som har den fjerneste 
tilknytning til arbeidsløshet. Formål og mening med bussturen er full
stendig borte. Hva gjør jeg her? 

Arbeidsløshet nødvendig? 
Men livet vender tilbake. Noen av oss står tilogmed på stand. Jeg og 
Lars trasker opp til Nordnes med pikk & pakk, opp til Bjørg Evas lei
lighet. I et skikkelig smau ligger den, lys og fin. Vi puster litt ut før vi 
går ned til ALFs lokaler og spiser middag. En mellomting av risgryte 
og rissuppe (?)har Anne Cathrine og Bård fått i stand. Men når man 
tenker på alternativet - smaker det herlig. Alternativet sto urørt i svæ
re firkanta pakninger. Etterpå fikk jeg vite at Lasse hadde spurt Helge: 
Nå, hva syns du om dette, da? Dette er vel bra? Ja, åssen da, spurte 
Helge. Nei, maten, mente Lasse, hva syns du om maten vi har lagd til 
dere? (???) La nå dette være siste hetsutfallet mot bergensere i denne 
omgangen. 

Heller kan det kanskje nevnes at Bergen tross alt hadde fått sin ar
beidsløses Forening, takka være en kjerne av aktive folk som Lasse, 
Aksel, Marianne, Lisbet, Gry. Ei forening som- i likhet med vår 
egen - strevde med å få gjennomslag i forhold til fagbebegelsen og or
ganisere Bergens Alle arbeidsløse. Ennå prega av glød og entusias
me ... 

Anne Cathrine er utslått, stakkar. Hu ligger rett ut på en sofabenk. 
Tor blir igjen og sørger for å vekke henne til møtet. 

Vi andre gikk til møtet med bange anelser. Temaet for kvelden var: 
ER ARBEIDSLØSHET NØDVENDIG? Siden jeg mener at svaret er 
nei, sier det seg sjøl at forventningene var labre. En annen ting var at 
ingen politikere stilte, bortsett fra en kommunalråd fra SV og Torstein 
Dale fra RV. Ellers stilte en direktør Hansen fra Bergen Bank. 
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Hva kom ut av det? Ingenting egentlig. Vi fikk presentert tall for ar
beidsløsheta i Bergen, som lå høyt, over landsgjennomsnitL Over 7000 
var ledige eller gikk på tiltak, og spørsmålet om BMV blei sjølsagt ho
vedtemaet på møtet. Dette tradisjonsrike verftet sto jo i fare for å gå 
dukken, og BBs rolle som hovedaksjonær i dette spillet blei forsøkt be
lyst, Men BBs mann var glatt som en ål, og sa egentlig ingenting. Tors
tein Dale legger fram visse tall som tyder på at Bergenskapitalen er in
teressert i å realisere tomteverdiene i Laksevåg og Solheimsvik en . . 
Tjene penger på nedlegging av verftsvirksomheten. Hele greia blei 
nemlig kjøpt for 25 milioner. 
Det kom fram at i Bergen - i enda større målestokk enn i Oslo - had
de det finni sted en gigantisk industrirasering de siste 10-12 åra. Bare i 
tekoindustrien var 3700 arbeidsplasser gått tapt siden -72! 

Ellers tok Ingvild og Helge opp «busskrava», og Tor var oppe og for
talte forsamlinga nødvendigheten av sosialismen, noe Dale også tøtsja 
innpå. D e t fungerte ikke så bra innafor ramma av tre minutters inn
legg .. 

Ingen påsto at arbeidsløsheten var nødvendig, sjøl om BBs mann 
«toet sine hender». Takk og Amen. 

«Og spurvene de netter seg i hvert sitt lille bo.» 
Folk hadde blitt fordelt på et par større leiligheter. Alle fikk ei seng 

å nette på disse nettene i Bergen. Men Lars og jeg har for andre gang 
på turen fått en hel leilighet til disposisjon. 

Kveldsmat og te, en prat om møtet. (Veldig annerledes enn de andre 
møtene). Søvn, søvn, etter en- etter all Bergenshets må nevnes- rik
tig SOLRIK DAG(?) (Verden er full av paradokser). For første gang 
på turen har vi hatt sol og blå himmel. Hele dagen. I Bergen. 

Bergens Mek. Verksted 

Morra 9. dag, med bløtkokt egg og traktekaffe. Bedriftsbesøk ordna 
på sparket. Jeg, Helge, Ingvild og Lasse tar taxi ut. Jeg lar Ingvild slep
pe til fra dagboka: 

«Det ble forberedt på 7 minutter - og gikk bemerkelsesverdig bra. 
Klubbstyret hadde satt opp plakater og kantina var halvfull. Lasse for
talte om buss og organisering (strukturert og bra) , og Helge holdt sitt 
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hittil mest engasjerende innlegg om nødvendigheten av samhold ar
beidsløse og folk i jobb (Meget bra). Bare en stilte spørsmål etterpå, 
men folk fulgte nøye med, De støtta en aksjon vi akta å holde på ar
beidskontoret siden idag. De hadde måttet vente på trygd i 3 mnd.(!) 
etter forrige permittering. Jeg tror de husker Arbeidsløses buss 84» 

Og de som husker oss er altså arbeiderne på Bergens Mekaniske 
Verksteder, avd. Laksevåg. Gutta på Vågen. 

Noen har limt inn et lite avisutklipp fra «Uke-adressa» (Tr.heim) 
ved siden av Ingvilds referat. Sitat: 

«BRA MED LEDIGHET 
En viss ledighet må vi ha - og skal vi ha. 
Jeg syns en arbeidsledighet på mellom 
20000 og 40000 personer vil være normalt. 
Det bør vi også ha råd til å ha. Arbeidsledighet 
er jo ikke bare et onde, men et sosialt 
gode man har kjempet seg til gjennom mange år. 
(Jens Petter Ekornes til 
Uke-Adressa)» 

Vi inntar Arbeidskontoret 
Vi returnerer til Arbeidsløses kafe i Bergen. De har fått nye lokaler i 
samme gård som Arbeidsformidlinga(!) I 3. etg. 

Så er det klart for kapitel 3: Aksjon på Arbeidsformidlinga. Her har 
Bergen Alf gjort skikkelig forarbeide. Presse og NRK er innkalt, og 
det hele skjer i full samforståelse med de ansatte. Hele bussen pluss 
Bergen ALF strømmer på. All formidling stopper opp. Vi setter oss på 
disken, henger opp paroler, deler ut løpesedler til folk som kommer 
innom. Lars holder hovedinnlegg om dagpenger og sysselsetting. 

Folka på formidlinga tripper litt nervøst omkring, føler vel at de er 
med på noe ULOVLIG, uvant kost. Men lederen for NTL-avd. på ste
det, holdt egen appell som støtta krava våre om forenkling og forbed
ring av dagpengeregla. Med den store skandalen, den virklige hen
dinga på denne demostrasjonen, var Tors skjorte. Det fikk jeg høre 
seinere ... 

Gjett hvem som kommer til middag? 
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Ikke jeg. ALF-Bergen inviterer på BETA-SUPPE i kafeen. Jeg hi
ver heller irinpå 3-4 skiver med jordbærsyltetøy før «Bergensopprøret» 
starter. Det har vært noe tisking og hvisking i krinker og kroker. Det 
går rykter om at noen vil trekke seg fra turen. Frederic f. eks. Det er 
misnøye på gong. 

Jan og Frede ri c skal lede et allmøte 
Vi er her alle sammen. Også Lasse, Dag, Marianne og Gry fra Bergen. 

Fredric åpner med å endelig få gitt uttrykk for sin misnøye med ho
vedinnrettinga på turen. Alt for mye vekt er lagt på dagpengereglene, 
særlig ankerett og finurligheter omkring dette. Vi må få fram kampen 
for 6-timers-dagen. Vi må få fram hele grunnlaget for turen, kampen 
for arbeidsplassene. Jan supplerer og mener at mye har skjært seg. Feil 
innlegg på feil sted. Han er enig i at vi må gå mer inn i på de allmenne 
parolene. Blir også for mye klæsj politisk mellom RV- DNA- LO. 
Særlig i Kristiansand. ( ojoj, tenker jeg, her er det behov for litt fresk 
luft, ja. Jeg skjønte jo Frederic - 6 timers dagen var viktig, strategisk 
var det vår viktigste parole, ingen tvil om det. Likevel kunne den ikke 
bli hovedsaka på denne turen! Da måtte vi iallfall ha jobba fælsleg med 
spørsmålet på forhånd, og stilt med oppsiktsvekkende gode innled
ninger og grundige undersøkelser. Det måtte bli i neste omgang ... 
Men dette han nevner om klæsj mellom buss- LO, den mener jeg vi 
må ta om nødvendig). 

Tor mener at vi ikke skal og ikke har drivi valgkamp. (Han er defen
siv p.g.a. skjorta ... ) Toril mener at vi ikke skal gå inn på de ulike re
gjeringer. Angrepet må rettes mot ansvarlige myndigheter, basta. Fre
deric mener at mye har fungert lite demokratisk. Han visste ikke om at 
Roger skulle holde hovedinnlegget i Odda før fem minutter før møtet. 
Ikke at han var imot at Roger skulle holde det, han synes det var helt 
strait, men det er prinsippet. Mener at allmøtet må avgjøre hvem som 
skal holde innledning, hva som skal tas opp. Dessuten likte han dårlig 
at bussen skulle være drivkraft først og fremst i en ankebevegelse. Det-
te er ikke diskutert! · 
Lars får ordet, og jeg forbreder meg på «eine grausame salbe». Men 
Lars er enig i at vi må få en diskusjom om alt dette, istemmer at demo
kratiet må bli bedre, og oppforder alle til å lufte sine meninger om bå-
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de innrettinga på bussen og det indre demokratiet. 
Frederic og Jan blir tatt litt på senga, slaget traff skumgummi og mis

ta effekten. Lufta er med ett gått ut av ballongen. Nå blir det bare en 
nødvendig diskusjon om bussturen hittil og videre. Hvordan demokra
tiet skal sikres, hva vi skal legge hovedvekta på. Alt roer seg ned. 

Frederic er uenig i at dagpengereglene er det viktigste, og oppford
rer Lars til å forklare hvorfor han mener dem er så forbanna viktig. 

Jan mener at trygderettsaka ikke bør være hovedsaka. I hvert fall 
skar det seg i Horten. 

-Ja, i Horten burde vi kjørt på nedlegginger, sier Frederic 
-Jeg mener at Lars heller bør ta opp spesielle ting i forhold til dag-

penger med folk på klubbkontoret. 
Jeg mener det er helt flott at disse spørsmåla luftes, men jeg mener 

kritikken er ensidig. Skytset rettes mot Lars, har jeg følesen av, urett
ferdig, fordi de beste innledningene vi har hatt på ruta har han holdt. 
Klart vi har bomma av og tiL men det er nå første bussturen vi har, det 
er nødt til å bli prøving og feiling. Klart vi må se an publikummet , og 
være fleksible. F.eks. har organisering av arbeidsløse kommi for mye i 
bakgrunnen. Men jeg er djupt uenig i at vi noe sted skal ha hovedinn
ledning på nedlegginger og kamp for arbeidsplassene. Hvordan ville 
det fungert f. eks. i Odda? Latterlig! Det yj kan er dagpengeregler og 
sysselsetting, det er våre sterke kort. Ved sida av organiseringspørsmå
let må det bli hovedsaka vår! 

Toril vil også legge mer vekt på organisering, men er ikke imot at vi 
tar opp ankerett, der det er nødvendig. Men vi burde få mer humør inn 
i turen! Noen burde sette seg sammen og lage en sketsj som vi kunne 
bruke. 

Einar støtter opp om dagpengesaker og sysselsetting. 
- Je vet itte rekti je, men je syns liksom det er blitt litt puslete etter 

hvert ... Je syns framleis at innledninga til Lars er best ... 
Lasse Oma er lei for disse personmotsetningene ... Føler at det er 

krefter som trekker hver sin vei her. Vi må bakke opp hverandre iste
den ... 

Helge mener at det igrunnen har vært lite personmotsetninger, og 
Lars støtter han i det. Syns det har gått forbausende bra, tatt i betrak
ting hvor ulike vi er. Han hadde personlig venta mye mer gnisninger 
enn tilfellet hadde vært. 
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Sånn runda han pent av delen som gikk på turen hittil, og møtet gikk 
over på annen del, planene framover. 

Lasse skyter inn at han syns det er litt dårlig stemning, at folk ikke 
akkurat bobla, han var veldig skuffa da bussen kom og så den deppa 
forsamlinga. Han skjønte jo at folk var slitne, men ... Jeg: -Bare vent 
til du går av bussen i Trondheim ... ! (latter). 

Bård forteller at han er blakk, og har små muligheter til å betale sine 
30 kr. dagen for kosten, og han tilbyr seg derfor å jobbe som faen i ka
feen etter turen, og høster applaus for det. Ellers syns han det var jæv
lig at ingen ville spise salaten hans ... 

Ingvild foreslår allmøte hver dag. Tor ler oppgitt, og sier det ikke 
går. (Han har erfaring fra TVIND-skolen, en idealistisk, reisende sko
le i Danmark.) Vil heller si så ofte vi kan. 

Einar sjåfør mener at vi må ha møte hver dag. Om mulig ... 
Møtet tar så avstemning, etter forslag fra unge Frank Trulsvik. Ved
tak: Vi skal ha allmøte hver dag. Om mulig(?) Jan foreslår at Frederic, 
Marianne fra Bergen og Bård utgjør styret inntil videre. Ingen har inn
sigelser på det ... 

Toril mener at ALLE må tvinges til å holde innledning, og ta sin 
skjerv av praktisk arbeide. 

Einar: - Er det det som kalles sosialfascisme ... ? 
Bård reiser forslag om å forby røyking i bussen. Etter noe diskusjon 

blei det vedtatt at røyking bare skjer i forre halvpart av bussen. 
Angående organisering av arbeidsløse blir det vedtatt at Toril og Ing
vild oppsummerer org. perspektivet i lys av bl.a. Risør. 

Om forholdet til fagbevegelsen 

Her mener Frederic vi har kjørt uheldig. Vi bør kutte kjøret mot det 
sekretariatmøtet i LO. (Som nevnt strøyk sekretariatet en setning i et 
forslag om tiltak mot arbeidsløsheten, som gikk ut på at LO skulle støt
te arbeidsløses foreninger der de blei danna). 

Tor, som brukte dette på møtet igår, mener at vi ikke må glømme 
hva som er LO-toppens linje. At setninga blei strøket har ikke svekka 
oss. 

Ingvild trur ikke at noen i bussen nærer noen illusjoner om at regje-
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ringsskifte vil forandre grunnleggende på noe, men at vi samarbeider 
med fagbevegelsen lokalt, og har en ikke angrepspakt med LO sent
ralt. 

Tor tar i denne forbindelse sjølkritikk i forbindelse med skjorta si. 
På pressekonferansen like før aksjonen på Arbeidskontoret hadde han 
nemlig stilt med naglebelte og ei hvitT-skjorte med «STEM RV» på. 
Ingvild, Helge, Lasse m.fl. hadde vært temmelig forbanna etterpå, og 
hadde hudfletta Tor. Dette var valgkamp. Dette brøyt fulstendig med 
grunnlaget for turen. 
Lars kunne ikke annet enn være enig, men ba folk vennligst dempe seg 
noe. Tor skyldte på tankeløshet, og bedyra at det ikke lå noen skumle 
kupplaner i det. 

Men nå tok han da sjølkritikk. 
Fredric mener vi må være taktiske, og kjøre på våre allmenne paroler. 

Lasse, AMG's mann i Bergen(?) og formann i Bergen ALF, denne 
koselige rabulisten(?) i 20-åra, er litt usikker på de reelle forholda 
m.h. t. LO sentralt, og at vi må ta folks gode hensikter i vurderinga. Vi 
må være forsiktige. Mye mer forsiktige. Samarbeid. (Det var da vold
somt?). 

Her ebba debatten ut, og praktiske opplysninger blei gitt av NORD
VESTLANDETS planlegger, Dag Bjørndal (Vår mann, tenker jeg. 
Slik man uvilkårlig tenker. Altså skikkelig arbeid.(?)). 

Ny sjåfør dukker opp 
Men før det har en viss Dag Bjørnestad vært innom kafeen. Han skal 

bli vår nye bussjåfør, han skal komme til å sitte bak rattet fra Bergen til 
Sulis til Oslo, uten avløsning. Men det var det ingen som ante noe om 
da. 

Det vi visste var følgende: Einar (med flere dagers skjeggstubber) 
skulle med ett til Berlin! Busstur! Ellen Møller skulle visst med samme 
buss. Det er ekte hippie-ånd. Fra en buss til en annen. Fra Bergen til 
Berlin. Hvem kunne fortenke mannen i det? Helt frivillig hadde han 
ført skuta hit. 

Einar var en rastløs og søkende mann på 32 år. Ennå hadde han ikke 
funnet sin plass. Ennå gjensto mye å oppleve . Jeg diskuterte litt med 
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han i Kristiansand. Politiske partier var out. Tida hadde løpt fra dem. 
Det fantes andre verdier . .. En forvirra sjel i en forvirra verden. Som 
vi alle er, mer eller mindre. En søkende sjel, fed up av jobben på gam
lehjem, hva skulle han bli? Han dreiv og pusla litt med musikk, var in
teressert i nærradio, media, og enormt belest. 

Jeg husker en diskusjon i bussen på vei til Bergen. Av en eller annen 
grunn var jeg og Lars kommet inn på Astrid Lindgren, Brødrene Løve
hjerte og Ronja Røverdatter. Einar fanga opp samtalen og mente at 
det var helt skjønne bøker, nydelige. 

Lars tok straks oppgjør med denslags forkastelige meninger. Løve
hjerte var ei reaksjonær bok, gjennomsyra av dødsakseptasjon og 
dødslengsel! Ungene hans hadde blitt livredde, da han leste for dem. 
Da hadde det gått opp for han hva slags bok det var! Legg ned kampen 
mot «det onde», døden er ålreit! 

Jeg som ikke hadde lest boka, syntes jo det var svært interessant 
hvordan to som definerte seg som progressive, kunne ha to så diament
ralt ulike syn på samme bok. Jeg trudde nok Lars hadde mest rett. Han 
argumenterte overbevisende. Og Einar blei stum. En farlig fascinasjon 
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som ikke hadde greid å trenge under overflata? Det virka sånn, og det 
sier kanskje noe om typer som Einar. 

En bunn solid type på mange måter, fornuftig, likandes. Men liksom 
uten et fast ståsted. Ennå på drift Bergen -Berlin. 

Kjell Tomter, busseieren, denne lyse, lette, hyggelige gutten kunne 
forsåvidt godt tenke seg å kjøre videre. Problemet var at han måtte 
male en kåk i helga. I Oslo. 

Nå hadde Dag Bjørndal etter mye strev greidd å sparke opp Dag 
Bjørnestad. Han kunne kjøre tilogmed neste søndag. Dvs. etappa Ber
gen -Trondheim. Han hadde ordna med permisjon uten lønn fra job
ben sin. (Og hva slags jobb han hadde, røpa han først i Trond
heim ... ) Vi vedtok derfor å dekke tapt arbeidsfortjeneste. 

Han ser ut som tryggheten sjøl, kraftig og solid med et åpent, trivelig 
ansikt. En sånn fyr som umiddelbart inngir tillit. 

Kjell, som kanskje er litt trist fordi han ikke får kjøre sin egen buss 
videre, hilser på mannen og spør om han har kjørt høyreratta buss? 
Nei. Om han har kjørt buss? Nei. 

Neivel. Men du har klasse 2? Ja. 
Kjell er litt betenkt, men ønsker lykke til (bussen er jo forsikra), og 

dermed forsvinner vår venn ut av bildet . 
Det lange møtet vårt går mot sin avslutning. Folk er dyktig slitne. 

Gjensto bare Dag Bjørndals orientering om programmet på Nordvest
landet: Jeg registrerer en lang historie om ferger og at Molde er kom
met til. Vil folk klare dette racet? Jeg gleder meg i hvertfall til ei viss 
togreise hjem. 

I den aller nærmeste framtid er planene sånn: Imorra trengs det folk 
til å forberede den store store ROCKEkonserten som skal gå av stabe
len på «Verftet». Pluss noen frivillige til å stå på stand på «Markens» i 
sentrum på formiddagen. Jeg melder meg til det siste, skal stå sammen 
med Helge og Marianne. 

Men i aller nærmeste framtid er det fri fri. 

Fredagskveld og sleng på byen 
Lars kjenner Bergen, og ser ingen forsonende trekk ved byen. Sjøl har 
jeg ikke vært her siden hin hårde dager i marinen i -69, husker svært li
te av det. 
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Vi er sultne begge to, etter å omhyggelig ha unngått betasuppe , og 
tenna løper i vann ved tanken på et skikkelig måltid. Vi forviller oss 
ned i bryggedistriktet, det er køer overalt til in-stedene, men på ei 
sjappe ved navn «Bryggestuen» kommer vi straks inn. Og for et sted! 
Det perfekte åsted for en middag og en øl! Noe a la Gjestegiveriet i 
Oslo før Thon raserte plassen, men enda koseligere. En brun restau
rant, smakfullt innreda, alt med en naturlig , gammel patina. Bare de 
nå har noe annet på kartet enn pølser og surkål . .. Og hva skuer ikke 
mitt øye når vi får menyen i handa: Både ulke og håbrannfilet! Siden 
ingen av oss har prøvd det siste , er valget sjølsagt. 

Og nydelig håbrannfilet, dandert med reker og blåskjell, blir det. 
Smaker nesten som kalvekjøtt. Og gyllen Hansa. 

Bergen får sakte et forsonende skjær over seg. Livet er atter godt. 
Og der! Hvem andre sitter der ved nabobordet i solbriller(?) enn de tre 
ungdommene som hoppa av i Horten! Og spiller Backgammon. 

Lystarbeidsløse! Frikarar. Vi hilser og smiler forstående. Skjevt. 
Og etter kaffen, ut. Statsråd Lemkuhl ved kai , over torget , opp mot 

Nordnes, opp bakkene til Bjørg Evas leilighet, vi køyer. Mjuk natts 
søvn. 

Sol over Bergen 
Lars skal ha en telefondag. Ringe Mosjøen, Mo i Rana, Sulis, gjøre av
taler. Fra ALF-kontoret. Vi er der nede 10. Kan vel neppe kalles tid
lig, sjøl for en arbeidsløs.Men ingen er der, kontoret er stengt. Ingvild 
dukker imidlertid opp. Vi kjøper noen aviser, og går på Reimers. Kon
ditori . Allerede smekkfullt av konditoridamer. Kakedamer. 

Vi finner et bord og bestiller ei kanne kaffe . Det er sol over Bergen 
og godt å ha fri. Det er sol over Marianne. Hu kommer inn i sin evig
militærgrønne genser, lilla jakke, glad, med søvn i øyet. 

Det åpne , smilende ansiktet , med et stenk av tristhet innerst. God 
jente. Hu har forsovi seg. Tar en kaffe før hu rusler bort med standen 
til Hotel Norge. Ber meg bare ta det med ro. Og det gjør jeg gjerne. 

Går ut på leiting en halvtime seinere, skimter standen vår mellom 
andre. Redningsskøytene, Hare Krishnafolk . Et helt opptog. Bergen, 
Bergen. Jeg får en god velkomstklem. Marianne er sånn. Hu klemmer 
folk , omfavner dem. Er varm. Ler. Nytt forsonende trekk ved Bergen. 
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Bortsett fra at hu er sørlandsjente. Fra Søgne. Vi står en times tid, og 
deler ut løpesedler som oppfordrer folk til å komme på konserten på 
<<Verftet». 

Siden rusler vi ned på fisketorget, jeg og Lars. Lars mener at torget 
er en skandale, som resten av Bergen. Vanvittige priser ... Mens han 
tar en telefon, rusler jeg rundt og ser på varene. Mye snadder. Her 
kryr av reker og krabbe. Levende krabber, kokte krabber, krabber i 
skjell. Prisene er iallfall ikke avskrekkende denne lørdagen, og jeg 
kjøper et par krabbeskjell. I en kolonial handler vi loff og majones, et 
par pils. 

Solskinn i Bergen! Men ellers? mener Lars. Hva syns jeg ellers om 
Bergen? Han har vist meg noen venezianske handelshus nede ved hav
na. Fortalt om det bergenske handelsborgerskapet. Hvordan strilefi
skerne måtte legge til langt uti vågen, de blei nekta å komme helt inn! 

Jeg må jo innrømme at jeg syns Bergen er en triveligere by enn 
Oslo. En roteby er det, men med partier av stor skjønnhet, san. Lars 
er dypt uforstående, men innrømmer at hans første ulykkelige kjærlig
hetshistorie hadde Bergen som skueplass ... 

Vi fortærer vårt lille måltid i leiligheten på Nordnes. Som ligger bare 
ti minutters gange fra «Verftet». 

En gammel, nedsota fabrikk nede i havneområdet. Norwegian Fiord 
Sardines. Nedlagt fiskehermetikkfabrikk. Svære lokaler, som ungdom
men hadde fått til aktivitetshus. Utafor oppfører «Taskenspillerne» et 
mimespill om revolusjonen. 

Det Rocka Bergen 

Inne i de dystre, betongkalde lokalene er det hengt opp et svært lapp
verk av tepper på veggene, for å dempe den verste akustikken. Her er 
det bare å tråkke mer eller mindre formålsløst rundt, og vente. På pro
grammet står både Bjørn Afzelius og New Model Army. Tenk at den 
gamle Hoola Bandoolagutten steller opp gratis! Ikke verst. 

Sliten i beina. Stå og gå. De få sitteplassene er opptatte. Finne en 
søyle å lene seg mot. Her er tjukt av folk, eldre som yngre, masse 
unger. Sånn sett er dette en svært vellykka fest. En bergenskunstner 
har gitt et bilde til formålet. Tre ganger to meter. Det forestiller en de-
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monstrasjon . Av arbeidsløse , trur jeg. En merkelig dyster gjeng. Apa
tiske , uten kraft. Bård er ikke uten kraft. Han er blitt overtalt til ildp
røve 2. Foran dette hav av mennesker skal han holde bussappell. Skjel
vende og rastlaus går han rundt. Men han blir ropt fram av Lasse Oma, 
og kommer seg opp på et vis. Slynger ut ord han har klort ned på en 
liten lapp. Pondus og knyttneve. - ... La oss stå sammen og kjempe 
mot arbeidsløsheta!. Etterpå kovner han i noens armer. 

Afzelius kommer omsider og sjunger sine køntrisånger. På klart arti
kulert skånska forteller Bjørn Afzelius at han a en socialistisk råkk
sångare. Han skal ha takk for at han stilte opp, og sjølv om «sångerna» 
hans var lite mer enn pena og prydliga, er han en kjekk gutt. 

New Model Arm y, derimot. Etter tre akkorder var det ut med meg 
og Lars. Postpunk som slo rett inn i skjelettet. 

Lars måtte sette seg utenfor. Hadde blitt fysisk angripi i hjerteregio
nen. Kjente et sting. Hva kunne det være, tru? Jeg trøster med at han 
nok overlever. 

Men for å overleve, måtte de fleste putte bomull i øra, eller følge 
vårt eksempel. 

Betasuppe no igjæn?! 
Folk begynner å bli sultne. Axel fra ALF Bergen, og master of rocke
konserten , trøster bussdeltakerne med at ei svær gryte med ... ja, nett
opp, med BETASUPPE er på gang. Alle reagerer rasjonelt og spon
tant. Toril trommer sammen til krigsråd. Vi spytter i matpenger til en 
bedre middag på kinarestaurant. Forbausende få protester. Heller ik
ke fra Marianne eller Lasse ... 

I samla tropp trasker en usedvanlig målbevisst gjeng gjennom Ber
gens gater, på flukt fra all verdens betasuppe. Lørdag ettermiddag, 
den 29. september, opplever jeg for første gang å måtte stå i kø for å 
komme inn på en kinarestaurant. Bergen, Bergen. 

Chop sueys, rekeboller, soya, ris, bambuskudd, pekingand, delika
tessene renner ned, fornøyde flir , øyne fuktige av nesten eksatisk 
glans. Der skal så lidet til. Friterte bananer og kaffe. 

Frederic, Jan og Toril diskuterer arbeidsfrihet og Christian Venne
rød. Kanskje ikke så dumt? ... Men både Frederic og Toril enes om at 
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dette er en tankegang for folk fra borger- og småborgerskapet, flaska 
opp med ressurser. For det store flertallet fins ikke noe sånt valg. For 
faen. Skål. 

Ellers forteller folk om gårskvelden. På «Bangla». Det var der folket 
hadde gått. Vistnok et broka inne-sted for frikarar. Her hadde også Ei
nar dumpa inn etter hvert, med usedvanlig grove skjeggstubber, og 
usansynlig svingstang. En klar markering av slutten på sin edruelige 
sjåførepoke. Tor: - ... Jeg bare registrerte en sekk poteter bablende 
uforståelig totensk, som lapsa over tre, fire bord, og siden blei bært ut i 
nattas mulm ... Bryggestuen hadde nok vært et fornuftig alternativ. 

Etter middagen inviterer Marianne til samling oppe hos seg. Lars 
går hjem og kveiler, jeg tar en øl til, slår følge med de andre opp til 
Marianne. Kaffe og allmenr1 diskusjon om hva vi bør gjøre med Rette
dal. Jeg klarer ikke helt å engasjere meg i alle metodene for å pakke 
mannen inn, og lyser opp idet Gry kommer inn med en pose øl. 

Både Helge, Jan og Anne Cathrine skal hjem imorra. De bestem
mer seg for å prøve fly, mens jeg skal toge. 

Natt. Jeg snubler mot Nordnes, og går meg vill. Finner et utgangs
punkt jeg kjenner igjen, og sirkler tilslutt inn kåken. 

Morra. Lars er betenkt. Nydusja inntar vi frokosten. Jeg skal hjem 
idag, Lars skal fortsette. Off & Hoff. Han skulle så gjerne slått føl
ge ... Hvordan skulle han holde ut fortsettelsen, aleine? Slapp av, 
Lars, prøver jeg. Jeg skal prøve og hekte meg på i Trondhjem igjen, 
hvis det ikke skjer noe i Oslo. 

Bussen er ikke gått i oppløsning, slik man frykta i sine mørkeste 
stunder. Jan gidder ikke mer riktignok, han har andre ting han også vil 
bruke livet sitt til. Og Helge vil hjem og studere historie noen dager 
igjen. Også Anne Cathrine finner det nødvendig med en pause. Frede
ric derimot (sikkert godt hjulpet av Toril) slenger med en runde til. 
Han mente opprinnelig at han burde hatt ei uke på fylla i Oslo før han 
blei putta inn for tre måneder. Gutten har nemlig opparbeida seg en 
solid posisjon i politiets bøtearkiv. På kort tid. Tilsammen 15 000 
skyldte han, og p.g.a. manglende solvens måtte han sone på andre må
ter. Dette måtte for guds skyld ikke lekke ut til opphavet i borgelige 
Sandefjord, der faren var noe høyt på strå i Jahre-konsernet, og mora 
ei som ville ta sin død av sjokket ... 

Bussen står altså klar på Nytorget. Med fra Bergen er Marianne, 
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Lisbet, Annlaug, Dag Bjørndal, Per, pluss ny sjåfør Dag Bjørnestad. 
Lasse kommer rett til Ålesund pr. båt. 

Lars klyver inn, og ikke uten et visst vemod står jeg sammen med 
Gry, og tar avskjed, vinker bussen farvel. Så slår jeg følge med Gry til 
jernbanestasjonen, sier adjø, går inn og kjøper billett, aviser, kaffe. 

Toget til Oslo 
Bergen, Voss, Finse, dunketidunketi. Fylt av en stor tomhet. Hva ven
ter meg i Oslo? 
Nordvestlandet , tenker jeg drømmende. Glemt er slitet, mangel på 
søvn. Nordvestlandet, landsdelen jeg aldri har vært, hvorfor måtte jeg 
nå gå glipp av det? Nye landskap, sosial tilhørighet, tross alt. Jeg likte 
ikke å miste det. De gode innledningene, diskusjonene, håpet om klas
sekampen? Ikke primært, nå. I så måte var avbrekket høyst nødven
dig. 

Tilbake i byen 
Jeg teller et tjuetalls hoteller fra mitt vindu. Geilo. Kaffetralla. Smør
brød i plast. Narvesen. At en må finne seg i det! 

Gol. Dagen går. Time etter time. Kryssord, sjakkspalte. Marx filo
sofiens elendighet. 

Hønefoss. 
Oslo. Glasskåra, støvet. Jeg tar den korteste ruta. Nasjonalteateret 

stasjon. Toget til Haugenstua, matebuss opp til Stovner. Leiligheta. 
Tom. Innestengt luft. Jeg setter opp kjøkkendøra, og tar en fjorten da
ger gammel oppvask. Køyer og gruer meg til morrada'n. 

Det er mandag i verden. Stemplingsmandag, en grusom dag. Hva 
venter meg? 

Ingenting. Ingen verdens ting. Fyller bare ut kortet , går på trygde
kontoret, hever penga ... Ingen jobber, sjølvsagt. Intet tiltak. 

Jeg går til frisøren , lar det meste av håret falle , og drar ned på ka
feen. Det har vært et slit å holde den oppe. Øyvind og Nina spør nytt 
om bussen, Øyvind har løst til å hive seg med .. Jan har tilbudt seg å stå 
i kafeen . 
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Lars har ordna en spesiell skyssordning for foreninga. 
Diverse klubbformenn i ymse transportselskaper er blitt kontakta. 

Linjegods, NSB, Norske Godslinjer står til disposisjon. 
Det skjer ingenting i Oslo. Nå skjønner jeg plutselig hvor nødvendig 

det er å komme seg ut av denne byen av og til. Hvor godt det er. Puste 
friere. Nå er det Oslo som er provinsen, utkant-Norge er sentrum. He
le landet skriver om oss. l Oslo aner ingen noe som helst. 

Så etter noen dagers sløving, bestemmer jeg meg for å slenge meg på 
etappe 2. Torsdag er alt klart. Øyvind og jeg får skyss med Godslinje
ne samme dag fra Karihaugen. Dagen etter benytter Anne Cathrine 
samme metode. Helge kommer inatt med Dagbladet. Helene og Moni
ca tar toget oppover fredag. 

Hektisk aktivitet på Karihaugen, lasting og lossing. Jeg finner fram 
til min trailer, sjåføren sier det blir et par timer til avgang. 

Semitrailer til Trondheim 
Jeg setter meg på kafeen. Treffer Øyvind. Trailersjåfører. En egen ra
se. Den moderne cowboy med hestene under panseret. Kroppen som 
motorens naturlige forlengelse. Her hiver de inn sin middag og kaffe, 
etter å ha lasta ferdig. 

Klar for neste etappe. Forteller historier, ler. Nomader. Rastløse. 
Alltid på veien. Tilslutt er min mann klar. Øyvinds også. Dem er brø
dre fra Brekken, og kjører i følge når de kan. Kjører hver sin semi-trai
ler. 

En trivelig kar, min mann. Han er en god del yngre enn meg, men 
det er han som styrer, og jeg som sitter på. Knapt noe som imponerer 
meg mer enn folk som behersker et sånt enormt vognlass som dette. 
Med selvfølgelighet. Hvordan skal vi nå deg da, kamerat, tenker jeg. 
Hvordan skal du bli ei politisk kraft? Jeg tenker, blir du først vekt, blir 
det du som kjører, jeg som sitter på. Jeg veit det. Veit det på måten 
han kjører. Med den største selvfølgelighet. Jeg tenker på Vømmølda
len når han prater, et merksnodig trøndsk. Jeg ser da også at Heim
vernslaget er blant kassettene på dashen. Men han setter på en av 
Olufs aller mest masete. Jeg forteller litt om arbeidsløses buss, men 
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når ikke fram. Det er langt fra hans virkelighet. Ennå langt. 
P ANG. Vi er punktert. Et sted sør for Eidsvold smeller det skikke

lig. 
Etter å ha undersøkt affæren, kaller han opp broren på radion, de 

avtaler å fikse det på neste veikro. Vi kjører ganske forsiktig på de 
andre nitten hjula en times tid, før vi ruller inn på avtalt sted. 

Inne på kafeen sitter både bror og en fetter med en tredje semi, og 
Øyvind. De hiver innpå noe middag og kaffe. Veikromat. Jeg tar en 
kaffe, og utveksler erfaringer med Øyvind. Går ut for å se om jeg kan 
være til hjelp. Blir mest stående og se dum ut. De knepper av kjempe
mutterne med en pressluftmaskin, det går unna. Reservhjulet trilles 
fram, byttet skjer på et kvarters tid. Fylling av bensin og olje. Mer kaf
fe, før vi ruller ut igjen. Dette vil ta tid. Smøre seg med tålmot. 

En trailer raser gjennom natta. Han er misfornøyd med denne kjø
ringa. Kaster mindre og mindre av seg. Konkuransen er for hard. Ra
tene blir pressa ned. Avgiftene øker. Det som gjør at han overlever er 
reinkjøring! Frakter reinsdyr fra beite til beite i Rørosdistriktet. Jævla 
dyreplageri, men godt betalt, Man skal jo leva. Blir lange daer og lite 
søvn. Beinhard bransje. Jeg tviler ikke. Han setter på et band med 
Kjell Vidars. Jeg er høflig og holder ut. Han sier jeg bare kan køye hvis 
jeg vil, det er rigga til ei seng bak i styrhuset. Men jeg foretrekker å sit
te oppe. 

Vi raser gjennom Norge og natta. Eter oss oppover Østerdalen. Nær 
Tynset tar vi en ny pause. Et blinkende slott av ei veikro. Neon. Kaffe 
og brødblingser. Neppe noe sunt liv detta, men. Det skjer da noe, man 
er i bevegelse. En slags frihet. 
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TRONDHEIM 

Aksjo n på sosialkontore t 

Vi banker på i Nonnegata 
Kara fra Brekken, jeg er full av takknemlighet over at dere losa oss 
trygt gjennom denne natta, en takk til dere, idet jeg husker hvordan vi 
ruller in i Trondheim og blir satt av 100 meter fra vår adresse i Nonne
gata. Hutrende ute i natta. Jeg og Øyvind. Et gult hus? Jo, vi finner 
det. Klokka er 2 på natta, men vi har avtale om å ringe på. Etter et 
kvarters intens ringing, lykkes det å få liv i vår mann, en bebrilla syke
pleier ved navn Tore Hassel. I hans leilighet blir vi raust tildelt madrass 
og sofa, og søvnen kommer helt naturlig. 
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Aksjon på Rådhuset 
We're on the road again, som Canned Heat sang engang. Vi går ned i 
første etasje, der Steinar Nørstebø bor sammen med sin Liv. Spiser 
frokost. Helge er også kommi i løpet av natta. Jeg får vite at Lars ikke 
er her! Han hoppa av i Førde. Kaldsvetten står klar, da ny beroligende 
melding kommer. Han skal være med fra søndagen igjen. 

Så er det ned til sosialkontoret. Steinar, en av lederne i DAF-Trond
heim, og AMGs representant på stedet, forteller hva som skal foregå. 
Vi skal ha med oss masse sosialklienter opp til rådhuset, hvor det blir 
gratis lunsj! Opprinnelig var det ment som en fleip. Vi skulle t a luns
jen, som en protest mot nedskjæringene, men til allmenn forbauselse 
hadde varaordfører Berge gått med på spisekravet. 

Vi passerer brua over elva, mot Royal Garden, det vanvittige glass
palasset som har breia seg langs Nidelva. Også virkningsfullt som kont
rast til det fattigslige sosialkontoret, der et 100-talls mennesker er sam
la. Fra taket på arbeidsløses buss roper Lasse Oma gjennom megafo
nen, opplyser om aksjonene som pågår. Ingvild, hei! Gjensynsklem og 
utvekslinger. Jeg hilser på folka etterhvert. Hei Frank du er med enda. 
Joda unggutten fra Risør har ikke gitt seg. Jeg får vite at Tor, Marian
ne og Lisbet er på vei fra Molde. Steinar og Torgeir Moslett, en annen 
DAF-aktivist, veksler om å piske opp stemninga via megafon, blant 
klienter og oss andre. 

Hovedparola, retta til kommunstyret, er: Spræng budsjettet, hev so
sialtakstan. Som lå skandaløst lavt, ca. 1200 kr. måneden blei folk avs
pist med. Det som var bra var at et par klienter greip megafonen og 
fortalte om sine dårlige erfaringer med «systemet». Om nedverdigende 
rekvisisjoner til ditten og datten. Stempla. 

Et merkelig opptog mot rådhuset. Jeg siterer fra mine egne oppteg
nelser i dagboka: 

«Det er litt av et følge: 70-80 personer samler seg foran rådhuset. 
Bård henger opp «SPRÆNG BUDSJETTET- HEV SOSIAL TAK
ST AN» over døra. Så toger vi inn til lunsj og et merkelig møte. Berge 
ønsker velkommen. Redegjør for den økonomiske sitasjonen i kom
munen . Spørsmåla begynner. Noen «Slitne» klienter tar ordet i mun
nen på hverandre. Det utvikler seg til et herlig kaos. En gammal sliter 
preiker ustoppelig og høgt om nødvendigheta av klasseorganisering, 
Berge prøver å bevare fatninga, sier: - ... Vi i kommun' ... » 
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-Vi i kommun, hermer en klient foraktfull,- e itj vi i kommun'a? 
Latter og applaus. Folk fryder seg. Endelig får dem sleppe tel. Sånn 
fortsetter det. Helge tar ordet og oppfordrer til underbudsettering. 
Lær av Liverpool! En spør om kommunen vil heve takstene på sosia
len. Torgeir og Steinar har innlegg i samme gate. Skal kommunen være 
solidarisk overfor staten, eller med sine egne innbyggere? Berge toer 
sine hender, vi kan lite gjøre, men gjør oppmerksom på at kommunen 
allerede har sprengt sosialbudsjettet. Ramma for -84 var 49 milioner, 
og man var allerede oppe i 60 ... 

Steinar kom inn på at mens faste stillinger forsvinner, er det en klar 
opptrapping i bruk av korttids sysselsettingstiltak, med elendige lønns
vilkår. Når skal dette stoppes? Dessuten førte de nye dagpengereglene 
til at arbeidløse i mye større grad enn før havna over på de kommunale 
sosialbudsjetta. Berge kunne bare bekrefte at dette var tilfelle . Det var 
en av grunnene til at sosialbudsjettet hadde økt så mye. Han hadde 
heller ikke så mye til overs for ymse rettedalspakker. I Trondheim var 
det nå registrert 3000 heltidsledige. I tillegg kom den skjulte ledigheta. 

Toril presenterer arbeidsløses buss, og Torgeir Moslett overleverte 
underskriftsliste med 500 klientunderskrifter. Sterkt. Med Berge var 
«sosialministen> Gjærevoll og en Fostervold. Hva gjorde de der? De sa 
ikke et ord! Vi toga ut og flirte fornøyd. En sterk seanse. 

Ellers er det ingen grunn til å dvele ved Trondheim. Politisk var det 
her det hadde skjedd minst på hele turen. Resten av oppholdet er en 
køpinickade i fritid med øl og småintriger. For Øyvind var rådhusak
sjonen den første politiske hendinga i forbindelse med arbeidløses 
buss, han ga sjøl uttrykk for at «den var helt knall!». Den var jo det, 
på sett og vis. En herlig happening, et støkke absurd teater, men for en 
strukturert sjel som meg, blei det litt for mye anarki, og litt for lite 
perspektiv. Et stykke bra kaos, og hva så, liksom. At Trondheim DAF 
var en noe spesiell forening, fikk jeg da etterhvert bekrefta. 

Litt utafor sentrum ligger en kafe 
På Ila som bydelen heter, i forlengelse av Kongens gate, ligger en 

smakfullt innreda ungdomsklubb/kafe. Her er bussen parkert. Her er 
basen vår i helga. Tehvite bord med blå brikker, eller småduker, stea-
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rinlys, reine kosen. Her holder altså DAF i Trondheim til når ungdom
men ikke inntar huset. Base nr. 2ligger i den andre enden av by'n, UF
F A-huset , Trondheims svar på BLITZ i Oslo, altså et slags alternativt 
hus. Jeg føler meg dessverre mer hjemme blant blå duker og vokslys. 
Det har sannsynligvis noe med alderen å gjøre ... Jaja. 

Tid for noen filosofiske betraktninger 
Jaja? Jeg tenker over problema som har ridd foreningene i Oslo og 

Trondheim. Kafeen i Oslo har altfor ofte bært et preg av å være et slags 
Blitz Il. Svarte klær, naglebelter, rødt hår, høy musikk. Hvor blei det 
av den mer »Streite» arbeiderungdommen? Hvor dreiv dem med aksjo
nismen sin? Hvor styrte den aggresjonen sin? Drukna'n i dop rundt 
senteret på Stovner? Aksjon, aksjon! Knuste ølflasker mot bergveg
gen? Eller for opptatte med å søke jobb,tross alt? For faen , jæ er nødt 
te å ha en jobb. NÅ. Ellers går jæ på tryne, ellers så går jæ dukken. 
Tross alt? Sjøl om det ikke er jobb å få. 

Jeg tenker sånn: Før vi får dratt gjengen rundt Stovner senter ut av 
dopen, før vi får trengt gjennom faenskapen dems, den blinde aggre
sjonen som er så nær, og så fjern fra oss, før vi får den arbeidslause 
drabantbyungdommen inn i sirkelen vår, får dem til å tråkke på de hel
lige (?) sirklene våre, før det oppnår vi ingenting. Først når dem er 
vekt, kommer Rettedal til å skjelve, da kommer Presthus til å rulle 
med hvitøyet. Det vil kreve et jævlig slit fra oss og et svært mot. Vilje. 
Til forandring. 

Kimen til forandring fins der. På Stovner, Romsås. I drabantbyene i 
Bergen og Trondheim. 

Muligheter. 
DAF Trondheim var den første foreninga i landet, og har hatt pro

blemer av en noe annen karakter enn Osloforeninga. De hadde ikke 
noe fast styre som fungerte , var ikke så «byråkratiske>>, det hele var 
mer basert på allaktivitetsmøter, og tilfeldige initiativ. Liksom kretsen 
rundt Kafe Blitz utgjorde en del av miljøet i Oslo, var «UFFA»-folka 
en del av kjernen i Trondheim. (UFF A-huset var Trondheims variant 
av Blitz, et aktivitetshus for punkjarar, og anna opprørsk ung
dom ... ) Men i Oslo var dem en større politisk kraft enn i Trondheim. 
Blitzgjengen var i besittelse av en målretta politisk bevissthet i en helt 
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annen grad en UFFA-gjengen Dem var noe mer anarkistiske, vage, 
søkende etter ... 

Like før vår ankomst h~ _' .~e dessuten en av ledera trekki seg p.g.a. 
det han kalte ((~. ~osi · · :nokratiske dreiinga» til foreninga. I ledel
sen satt nå en AMGe: . ." ~~i diffus anarkist.. 

Blå duker og voksly~ . Kos. 

Jaantje fra Nederland er et koselig iui:.·;iag. Hu disker opp med gu
lasj til oss, med og uten kjøtt. Hu jobber p~ kafeen, var med å starte 
DAF, og har latt seg suge opp i bevegelsen. I svart kiole, med krøllete 
hår og dingeldangel i øra og rundt håndledda, ordner v2r dame opp for 
oss. Varm og åpen. Vi er hennes gjester. Jeg og Bj~ .. ~ t:::>.r uoen runder 
sjakk. 

Så kommer Tor, Marianne og Lisbet inn i loka;_:. Fra Molde pr. 
buss, slitne og entusiastiske. Gjensynsklemmer, r:;:' 1'.1ing fra Muh.le. 
Hektisk blomstrende kinn: Tor opplever alltid nce vesentli!!. hvor han 
enn ferdes. Så også i Molde. Resultatet av opphold(:i. ut.:r. ~ren ny ar
beidsløs forening(??) Iallfall meldte 5 stk. seg til et inierimstyre. 3 sty
remedlemmer fra Samorg .. som arrangerte møtet, var til stede, alle ga 
uttrykk for full støtte, og alt var bare fryd & gammen. Tor hadde prata 
om trygderegla, og fått masse skryt av en som satt i ankenemda for 
trygdesaker! Han var mektig imponert! Lisbet holdt appell om organi
sering, og M<~rianne tok for seg sysselsettingstiltaka. Nå hadde dem sit
ti og humpa på bussen i atskillige timer. 
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NORDVESTLANDET 

Nordsvestlandet 

(Jeg sitter på toget til Oslo, men bussen fortsetter) 
Dag Bjørndal har gitt et stemningsbilde fra ferden til Førde: 
«-Hei se der'a: En Rettedøll! ... Det er Frederic som har fått øye 

på en hest ti meter inn i Sogn og Fjordane fylke. Det er søndag morgen 
og Arbeidsløses Buss -84 har lagt arrangementene i Bergen bak seg, og 
er noe forsinka på vei til Førde. De femten i bussen er noe preget av 
det harde programmet i Bergen, og en litt «SlØv» stemning preger del
takerne. 

Det er Bård og Toril som står for maten idag. Sammen har de utvikla 
et lurt system som gjør påsmøringa rasjonell , påstår de. Og brødene 
går unna mens folk i køa roper syltetøy, ost eller makrell. Sjåføren 
Dag skjærer igjennom:- Det hadde vært fint om vi kunne reise nå ... -
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Vi har god tid, bedyrer en annen, og gjør oppmerksom på at vi ikke 
rekker ferja kvart over elleve fra Brekke likevel. Da går neste klokka 
to, og dermed røyk den bestilte middagen i Førde. Det blir rett på mø
te klokka seks. 

Smått om senn er alle på bussen igjen. Hesten er jaga vekk og roen 
har senka seg. Noen slokner fort i bussens bakre del, som for anled
ninga er omgjort til en kjempeseng. Foran sitter røykerne og kommen
terer naturen. Det begynner å regne og sjåfør Dag har ikke helt snø
ringa på vindusviskeren. Han slår i vinduet for å få den i bevegelse. 
Samtidig som den gjør tegn til å ville bevege seg er regnet stilna. 

Allmøte 

Vel ombord handles det ny kaffe, før de arbeidsløse setter seg til ret
te på to altfor trange benker. Marianne går igjennom opplegget i Før
de og forklarer: - ... De har bedt om at vi tar opp det nye trygdesyste
mets vilkårlighet og rettssikkerheten. Ellers vil de at vi skal si noe om 
ungdomsarbeidsløsheten og dessuten må vi finne på noe kultur. Så vil 
de fortelle litt om forholda i Førde. Etterhvert er møtet blitt enige om 
tre innledninger. For på en plass som Førde bør det sies litt om syssel
settingstiltaka også, sies det. 

Innledningene fordele_s 
Folk som trenger hjelp, sier fra og avtaler tid med en annen. Så når 

ferja er i land og bussen igjen ruller på fast grunn, sitter folk tett i tett 
og diskuterer trygd og sysselsettingstiltak. Bak ligger Bård og lager 
kultur med to sovende sjeler ved sin side. Foran sitter fotografene Per 
og Frederic og snakker fag. Lars sitter og diskuterer BMV og verftsin
dustrien i Bergen med Tor. Kommer olja til byen eller gjør den det ik
ke? Toril er den eneste med fast plass. På motorkassa sitter hun og kik
ker i kart og holder orden på regnskapene. 

Litt tidligere enn venta er bussen framme i Førde. Mye folk utafor 
Førdehuset gjør folk optimistiske. Men så er det kinodag, og bare fem
ti tar turen ned i peisestua. Der står Samorg-formann og klubbformann 
på Ankerløkken. Tormod Flatebø ~~r for anledninga hengt opp plans-
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jer som viser den kampfylte historien til Ankerløkken.» 

Alle syns det er ålreit i Førde. 
Her er det AKP som rår ... 

Så langt Dag Bjørndal. Fra møtet følger en del av kommentarene til 
Lars: 

«Flatebø forteller at innbyggertallet i Førde har stigi fra 3400 i 1950 
til 8000 idag. I -65 blei Førde utpekt til industrisenter. I -68 opprettes 
SIV A. I - 72 starter ankerløkken opp. I -82 inntrådde ordresvikt og 
permitteringer, og svært mange er gått arbeidsløse siden da. Gjennom
snittlig 250- 300 ledige. En del av disse blir sendt rundt på ymse tiltak. 
Håper nå ting vil snu seg, men det ser mørkt ut for verfta. Det har 
dessverre oppstått et motsetningsforhold mellom de to klubbene i kon
sernet. Førde mener at Ankerløkken satser ensidig på Florø, og har 
krevd en deling av oppdraga. Et rimelig krav, som Florø klubben dess
verre ikke har støtta .. Førdeklubben føler at dem ikke får opplysninger 
om det som skjer. Det foregår et aksjesalg idag ang. Førdeverftet. Det 
finner også sted forhandlinger med kreditorene (som er staten!), av 
stor betydning for verftet. Ellers mener han at mange fra verftet som 
går ledige, blir dårlig behandla av arbeidskontor og sosialkontor. 

Sketsj med Toril og Bård. (Her er ingen kommentarer fra Lars. Var 
den ikke velykka?) 

LASSE OMA: Arbeidsløshetsbevegelsen organiserer 2000 inklusive 
Samorgs fora. Legger vekt på det viktige i å aktivisere de arbeidsløse 
sjøl. 
FLATEBØ: Arbeidsløses kafe i Førde funka ei stønn, men røyk fordi 
vi lessa for mye på få folk. Hvorfor arbeidsløses foreninger, hvorfor ik
ke etablere organ i LO? 
LARS: Det spørsmålet må rettes til fagrørsla. 
LASSE: Kan vi ikke bli en egen arbeidsløses organisasjon innafor LO 
på linje med Jern og Metall? Han ønsker å slå et slag for fora. Utgangs
punkt til å gå igang. Oppfordrer derfor så samorg i Førde til å stifte Ar
beidsløses Forum. (På kanten av vårt grunnlag. Dette må vi ta opp og 
diskutere.) 
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(Mangler: Skikkelig appell om organisering av tiltaksfolk og nytt kjør 
om dagpengeordninga nå.)» 

Florø 
Mandag kl. 16 ruller bussen inn i det eneste bysamfunnet i Sogn og 

Fjordane. Her skjer igrunnen lite før møtet neste dag i kantina på An
kerløkken. Et kort møte med tillitsmenn i konsernet. Motsigelsene 
mellom Førde og Florø er ikke oppe. Vi konsentrerer oss om våre mer
kesaker. Ingvild tar opp sysselsetting, Tor dagpenger. Og Bjørn får sin 
ildprøve som innleder, og preiker kort om bussen og organisering. Fir
daposten stilte opp for intervju. Sosialt sjedde det visse ting her. Fol
ket samla seg til kosekveld med spøkelseshistorier (?), NOEN blei 
skremt(?) inn under andres soveposer, og visse små tilløp til forhold og 
ungdommelige intriger utspant seg ... 

Ålesund 
En halsbrekkende tur der ferjene blei borda med sekunders margin. 

3 i tallet. På turen blei det spilt inn på kassett en herlig parodi på vår 
egen stil, på turens mål og mening. Historiske opptak som dessverre er 
tapt for ettertida, men utfra deltakernes skrinne hukommelse kan vise 
fragmenter rekonstrueres: «Tor: ... nå MÅ vi begynne å stå opp om 
morran. Husk vi har avtaler med kommunister langs hele ruta ... To
ril: ... SYNLIGGJØRE arbeidsløsheten ... håper at vi vokser oss 
STORE og STERKE ... I 80uker får du trygd. Da er det jamt slutt. I 
fire år må du gå på sosialen og tigge. Er du ikke blitt motivert til å skaf
fe deg jobb da, må du begynne å betale TILBAKE alt du har mottatt i 
trygd. Og den nye regelen har NB NB tilbakevirkende kraft. HELT 
TILBAKE TIL 111- 32!! ... blå kort og hvite kort og gule kort. Og rø
de kort. Ukeregnskapet føres på de gule korta, men dine egne hvite 
fins BARE på trygdekontoret der 14-dagers regnskapet føres. På ar
beidskontorets BLÅ kort føres sammenhengenderegnskapet. OG ka
lenderårsregnskapet. AVKORTA regnskap føres på de røde korta. 
Det sier seg sjøl at rettssikkerheten for den enkelte her bllir SYL-
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TYNN og VILKÅRLIG. Her må det ANKES ... osv.osv.» 
Dette med kommunister langs ruta gjaldt iallefall i fullt monn her i 

byen. En herre ved navn Gunnar Mjaaland og ei kvinne som lød nav
net Bente og Volder var rikelig tilstede på alle arrangementer. M.fl. 
Spesialiteter for Ålesund: Folkets hus er privateid!! Dette gikk opp for 
folka da de blei invitert på smørbrødbuffet - til erstatning for middag -
og folk tok takknemlig for seg av rekesmørbrøda. Reaksjonen kom da 
ei regning pålydende kr. 700,- blei presentert diskret(?) etter gildet. 
Det var vel her det begynte å gå utfor bakke med økonomiansvarlig 
Toril og regnskapet hennes .. . som heretter aldri blei hva det aldri 
hadde vært. Sjokket var imidlertid ikke av varig art, ettersom Torils re
ferat fra kveldsmøtet er dagbokas desidert sirligste. 

« ... Så her sitter vi. Folk er på vei i seng, vi skal videre til Molde og 
Orkanger i morra kl. 6.25. (Stønn) Stemninga er MEGET positiv etter 
møtet ikveld. Har også fått melding fra Oslo om respons fra de stedene 
vi har vært. Ingvild har snakka med Terje Kolbotn i Odda (tillitsmann 
for sysselsatte på veiprosjektet), hvor det er planer om aksjoner for å 
få utvida kontrakten. Han gir oss mye av æra for at ting skjer i kjølvan
net etter bussen. Sitat: «Dere er pionerer!!» 

En meget oppmuntrende og inspirerende dag!!! . .. » 
Toril 

Molde 
Nye stadige ferjeavganger. Molde. Fra busstaket foretar T .::tsse Oma 

seg noe som må regnes som et brudd på bussens P" ~legrunn
lag .. . Bussen drar til Orkanger, mens Tor, Marianne og Li ~et blir 
igjen til kveldsmøte. 

Orkanger 
Et langt møte prega bl.a. av en arbeidskontorleder som skjønnmaler 

situasjonen, syns de nye dagpengeregla er fortreffelig osv. BÅRD syns 
stadig å miste konsentrasjonen i sitt noe springende referat fra møtet. 
Eks.: «(Arb.formidl.sjefen) : ... Ukorrekt å ta med arbeidsmarkeds-
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tiltak i statistikken. 198 pr. dag, tallet på ledige 564 egentlig 5,4% av 
arbeidsstyrken. Hever dagpenger. Er ikke komplisert. Trenger ikke 
mer enn et puff DA DA DA DA DA DA ... » 

Ellers er Frederic pinlig nær parodien her. Han legger ut om den 
jævlige situasjonen en arbeidsløs er i. Hvor jævlig det er å måtte tigge 
om mat, sokker, klær, sko ... Han har ikke råd til å klippe håret 
engang! Rundt halsen hans dingler fotoutstyr til atskillige kro
ner ... æhh ... 

Ellers er Orkanger ramma av arbeidsløshet som de fleste plasser. 
Sårbar kommune. Mange er avhengig av å pendle til Trondheim - 5-6 
mil hver vei- og etter hvert som tinga forverrer seg der, vil det sjølsagt 
merkes i Orkanger. 

Klokka 22.00. torsdag kveld ankommer bussen Trondheim. 
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TRONDHEIM 

Steinar (DAF) i aksjon 

Marianne strekker seg ut på en benk, er trøtt, og lengter tydeligvis 
etter noe? 

Det blir bestemt at vi skal opp til Jaantjes sted, hele bunten og slap
pe av litt, før vi går på studentersamfunnet. Dag kjører i upåklagelig 
stil. Vel inne i en koselig villa, får vi kaffe og heimlaga vin, såpass mye 
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at jeg klimper litt på gitara, som Tor ville sagt, diskuterer musikk med 
Bård, vi er på bølgelengde der. Dylan og Lennon bryter aldersbarrier
ne. 
Bård er sammen med Annlaug nå, som kjent (Han er hard på damene, 
gutten), mens Lisbet såvel som Marianne, er frie fugler. Marianne trivs 
ikke helt i den rolla, idet vi går ut i natta, mot bussen og Samfunnet, 
kommer det fra Lisbet: -Ho Marianne er så mannfolksugen, er det in
gen som kan hjælp'a? Jo så gjerne tenker jeg, idet Tor bryter ut: - Ma
rianne, du holder'ei unna meg altså: 

Siden det runde Samfunnet, Pils & Pils, først i puben, siden kjelle
ren, Toril, Frederic, jeg, Tor, Øyvind, Ingvild, i periferien Lisbet og 
Marianne, de sitter delvis hos Trondheimsfolka, Steinar, Torgeir, 
Odd. 

Vi diskuterer foreninga. Hvor hardt det er å være Toril. Hu har hatt 
sine små drop-outs, dager da hu ikke orka tanken på foreningsarbeid, 
o~ følt seg utsatt for baksnakking og usaklig kritikk, særiig fra Tor og 
Lars. Ingvild stepper til, og mener kritikken er totalt feilslått. Hu har 
aldri registrert sånne dårlige meldinger fra Lars og Tor. Mener Frede
ric bør ta ansvaret for å bringe feilaktige vibrasjoner til Toril når hu har 
vært borte, sjuk eller lei. Det glir over. Toril er litt deppa, litt lei, 
kanskje. Diskoteket surrer, dansen går. Ingvild tar en øl, jeg tar en øl, 
vi tar alle en øl. En til. Marianne er ved Trondheimsbordet, Lisbet står 
ved baren. Jeg er trøtt, etter gårdsnattas snaue hvile. Finner ut at det 
er nok, vandrer opp til Nonnegata og køyer på Tore Hassels sofa. 

Stand i gågata -
Deler ut løpesedler om Arbeidsløses Buss. Urven, sånn litt, men so

vi mine 8 timer. Vi tar en kaffe på Narvesen. Åssen var stoda i Trond
heim, byen med Norges breieste gater? Over 3000 gikk heltidsledige, 
og gamle TMV var forlengst lagt ned. På verkstedområdet foregikk det 
visstnok noe slags alternativ jobbskaping, der et førtitalls mennesker 
gikk og snubla i beina på hverandre, og det allmenn kaos herska. Et 
engelsk firma ved navn JOB CREA TION hadde spesial ert seg på det
te, og fått fotfeste i opptil flere norske byer. Ganske vittig. Noen 
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engelskmenn fra Liverpool skal «skape» jobber i Norge! Liverpool , 
med ett av Europas høyeste ledighetstall! Det er noe som heter at man 
ikke blir profet i eget land. Ingen kunne selfølgelig påvise noe som 
helst resultat av arbeidet til disse jobbskaperne. 

Avslapping i kafeen. Vi spiller sjakk. Torgeir og en fyr, jeg og 
Bjørn. Plutselig drar Torgeir fram ei brun bitter, og reparerer krop
pen, åpenlyst ... Tor mumler: -Jaja, er det ikke det jeg alltid har 
sagt, at arbeid er den drikkende klassens største forbannelse ... Dag 
Bjørnestad og Ingvild rusler opp til Steinars leilighet for en rolig TV
kveld. Monica, Helene og Anne Cathrine er kommet til fra Oslo. De 
havner rett på samfunnet, etter at Jaantje har ordna med en herlig spa
getti. Jeg lyser strid over minnet til den gode jenta. (Hu blei menings
løst drept i en bilulykke i Tromsø, kort tid etter turen) 

Samfunnet Il 
På vei langs elvebredden mot det runde huset, tripper jeg og Tor 

sammen, og intrigerer litt, dvs. Tor forteller om en rabulistisk episode i 
Ålesund . . . Lasse hadde stått på busstaket og annonsert gjennom me
gafon, og hadde avslutta med å rope: Arbeid ikke bomber. Tor er opp
øst, men jeg kan ikke annet enn å flire, tenker på kalveslepp, unger 
som nyter en plutselig frihet. Men det var jo et klart nok brudd på pa
rolegrunnlaget for bussen. Vi får ta det opp siden, kanskje. 

Kveld, mørke langs Nidelva. Trondheim. Og mer pils. Gutta fra Ni
daros er festfolk, unge og drikkeglade. Vi samles nede på diskoteket. 
Jeg kommer i prat med Lisbet fra Bergen. Hu er egentlig her fra byen. 
Har venner her, familie. Men står ikke på beste fot med dem. Bor hos 
søstra. Syns turen har vært fin. Vi drikker, tøyser. Bård stakkars, er 
overlatt ansvaret for å holde bussappell også her. For verdens sløv este 
studentersamfunn, noe jeg kunne konstatere etter et raskt overblikk. 
Oppe i storsalen la jeg og Lisbet merke til at folk satt rundt i salen med 
sine halvlitere mens de diskuterte Afghanistan, der Boye Ullmann var 
hovedinnleder. 

De få som hørte Bårds appell på vegne av landets arbeidsløse, klap
pet dovent på halvliterne sine. O Trondheim. Etter enda flere pils, 
vandring til og fra, forlot jeg åstedet i taxi sammen med Monica og He
lene, opp til Tore Hassels sted. 
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Et diffust allmøte 
Ull i munn. Sunday bloody sunday. Jeg føler trang til å gå egne 

veier, unngår omhyggelig fellesfrokost hos Steinar, det er regn i 
Trondheim, jeg er utfesta og lei, går mot havet .. . ned til jernbanesta
sjonen for å oppta i meg reiselivets muligheter. Lengsel etter bevegel
se. Kjøper meg en svært dyr frokost . Laks og eggerøre, ei kanne kaffe , 
Farris. Sitter lenge, leser lørdagsavisa, gjetter kryssord, går gjennom 
sjakkspalta. Fra nabobordet oppfanger jeg brokker av en samtale mel-
lom to pensjonister: .. . Arbeidsløses Buss .. . ja, du har vel 
sett'n? ... nekta å reis .. . Vi måtte da reise langt frå heim plassen, vi, 
for å få arbeid . .. aldri snakk om anna ... 

Ut i regnet, Olav Trygvasons gate. Trondheim, med nordens største 
bevarte trebygninger, omkransa av Nidelva. Over brua, Royal Gar
den, i strøket Kjøpmannsgata , Dronningens gate. Du verden så mange 
gilde hoteller og banker det er her. Palass etter palass. Jeg skjønner at 
jeg er inne i et av de mest borgerlige strøka i gamlelandet nå. En ekslu
siv verden som jeg banner opp og ned, idet jeg vandrer ubesluttsomt 
mot mitt reisende hotell, Arbeidsløses Buss -84. Der treffer jeg bare 
Bjørn. Blakk som han er, har han ungått det meste av helgas festlighe
ter. Han hadde vært innom Samfunnet igår, men taxien opp til Jaantje, 
der han egentlig er innkvartert, hadde gått av stabelen uten han. Så 
han har sovi i bussen inatt. 

Ting er litt i oppløsning. I følge avtaler jeg vitterlig husker, skulle al
le samles i bussen ved firetida, for i samla tropp å kjøre til middag og 
bussmøte på UFF A-huset. Men etter tre sjakkuler og halv fem på uret, 
er her like tomt. 

Ergo begynner vi å gå, spørre oss fram (hvor er dette huset?). På 
veien plukker vi opp Bård og Annlaug. Bjørn har et savn i seg, spør 
Annlaug: - Lurer på åssen damene er her i by'n? Annlaug flirer , leg
ger en arm rundt han: - Det får du finne ut sjøl, Bjørn. 

Etter å ha gått langt og lengre enn langt nordvestover, til den andre 
siden av byen, treffer vi Ingvild , og sammen roter vi oss til slutt fram til 
«Blitzet», harde farger og nakne bord. Jeg slår meg ned sammen med 
Lisbet , og overværer møtet, etter inntak av Hirsegrøt, og avståelse fra 
en knallhard risengrynsgrøt. 

Et særs forvirrende møte som det ikke fins referat fra. 
Et vedtak bussen ikke hadde mandat til å vedta, blei fatta. Om å ar-
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rangere en Arbeidsløses Kongress etter turen. En våknere person enn 
meg hadde vel kommet med innsigelser. Det hvilte i det hele tatt et 
sløvhetens slør over forsamlinga, hva kunne det være? (såkalt retorisk 
spørsmål). 

Jeg er tørst, møtet er slutt, og Lisbet har forsvinni ut i natta. Tilbake 
til Bergen. Jeg spør Dag om han er hypp på en øl nedpå puben. Det er 
han. Torgeir og Tor skal intervjues av Radio RV, og slår følge. Torgeir 
er en snodig fyr , men fylt av en indre varme, idet han peker og forteller 
om byen sin, om Bakklandet, om forholda i kjøpmannstaden. Det bor 
en intensitet i han, en drøm om forandring, la bare ikke den brune bit
teren kvele den flammen. 

Dag er en ålreit fyr 
Men et par øl , hva? 
Vi finner en krok i den dystre puben, og utveksler erfaringer. Det vi

ser seg at bakgrunnen vår er ganske lik. Begge har vi prøvd oss som læ
rere i ungdommen, begge nordpå. Stakkars barn. Begge er vi halvstu
derte. Så begynner jeg å le. Jeg spurte nemlig om hva han jobba med. 
Det viser seg at han er ansatt hos «fienden» . Ikke nok med at han job
ber i Arbeidsformidlingsetaten. Han jobber med ungdom på BIO- og 
YPRO-tiltak! 

En formildende omstendighet er at han hovedsaklig steller med viet
namiske flyktninger. Det oppfatter han som meningsfylt. Det å akkli
matisere dem, lære dem språket , prøve å få dem til å skjønne den nors
ke væremåten. En annen ting er jo lønna. Der har Dag lært mye på tu
ren. Han skjønner hvordan disse tiltaka virker negativt i den større 
sammenheng. 

Jeg legger litt ut om politiske fraksjoner og motsigelser, forteller litt 
om stridighetene i foreninga. Han har også sine synspunkter. Om 
nordvestlandet mener han at Lars bortfall etter Førde hadde ei bra si
de. Folka utfolda seg, den enkelte tørte mer, ansvaret for innledninge
ne blei mer spredt. Men personlig savna han Lars nå. Sku bli godt å få 
han med igjen. Sku bli godt å komme på veien igjen, og få jobba litt. 
Dag skulle nemlig fortsette . Trondheim hadde ikke klart å skaffe ny 
sjåfør, og Dag var igrunnen bare glad til. Han var blitt opphengt på 
bussturen (farlig sykdom), og hadde skafta seg nok en ukes fri fra job
ben. 
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Vi tømmer våre siste glass i Trondheim 
Og drar opp til Nonnegata. Inne i Steinars leilighet sitter Helene og 

Monica, Anne Cathrine og Øyvind. Og Liv, jenta som Steinar deler 
leilighet med. Hu spiller ulike varianter av the Doors. The Sound og 
the Call. Vi drekker te og småprater. Liv forteller om storbrannen i 
strøket her for et par år sia, da hele bydelen holdt på å gå med. Fortal
te om natta som var opplyst i flammer og et regn av gnister. Om alle 
folka i gatene, i morrakåper og pysj, ofte med en kjær ting i handa, gri
pi spontant før flukten! Så speiler hu Doors. 

Tore Hassels sofa. For siste gang i dette livet, jeg kan ikke tenke 
meg noe annet. Det har sikkert ikke Tore Hassel noe mot heller, da 
jeg for tredje gang får gjennom soverommet hans, mot badet, med et 
fåret god morgen, god morgen til et bustete hode i senga der borte. 
Men takk skal du ha for leiet, Tore. 

Jeg pusser tanna og pakker ned toalettsakene, ruller sammen sove
posen, og rusler ned til Steinars leilighet. Som er tull av herlig av opp
rudd. Også Lars, da, fersk fra morratoget, back in buisness, med yngs
tesønnen Aslak! 6-åringen skal være med oss resten av turen, og holder 
spent pappa i handa. Godt å se Lars igjen, nå er vi klare for siste etap
pe, en skikkelig målretta avslutning på turneen. Lars viser fram et lite 
skriv han har med seg, et telegram !ydende: VENNLIGST TA KON
TAKT OMGÅENDE, DET GJELDER JOBB. STENSRUD, AR
BEIDSFORMIDLINGEN. Sannelig har de fått ut fingeren etter den 
telefonrunden ... 

Og bussen retter snuta nordover 
Verdal er første stopp. Endelig et bedriftsbesøk på tapetet igjen. Og 

stopp litt, idet vi går inn i bussen, der Dag har satt seg til rette bak rat
tet. De som går ombord er altså Lars og Aslak, meg sjøl, Helene i 
skinnjakke og grå ullgenser, Monica rød hår, Øyvind, vår kafevert med 
perm, Anne Cathtrine og Helge. Det er Osloforsterkning videre nord
over. Av Bergensfolka skal bare Marianne og Annlaug være med vide
re. Lasse forlater oss, skal ta hurtigruta hjem til Bergen. Frank, Bård, 
Bjørn, Toril og Frederic drar videre. (Frederic har avklaret forholdet 
til øvrigheta, Greenpace har betalt bøtene hans!) Men Tor forlater oss. 
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Plutselig har han fått en familiær telefon sørfra, og må bryte turen. 
Han står igjen med rød anorakk og palestinaskjerf. Et aktivum mind
re, definitivt. 

Men Trondheim kompenserer med Øystein, Svein, Hanne og Elin. 
Og Steinar. Sistnevnte blir sammen med Marianne, Hanne og Toril 
igjen. De skal foredra på yrkesskula i Trondheim, og kommer etter til 
Steinkjer. Til slutt har vi Svein Olav, tidligere klubbformann på TMV. 
Han har tatt bilen i forveien og justerer detaljene på Verdalsøra. 

Vi sitter her, vi er intakt. Vi er fler enn noensinne, hipne på veien. 
Vi er igang igjen, hei! Siste etappe, fram med materialet vårt, studier 
av dagpengereglene, av Arbeidsløses ABC, av arbeidsmarkedsstati
stikk. Aker Verdal., se opp, her kommer vi. 
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VERDAL 

Denne parola fra Horten kan stå som motto 
for alle verfta langs kysten 

Et par timers kjøring langs Trondheimsfjorden, og vi tar av riksveien, 
ruller inn på bedriftsområdet. Svein Olav er der, og loser oss inn i kan
tina, hvor en del oransje kjeledresser strømmer inn for å nyte matpak
ka (og oss?). 

Stein Aamdahl hilser oss velkommen, samtidig som Svein Olav stuer 
bilen full av Helge, Frederic, Frank, Elin og Monica for å rekke avtale 
med gymnaset i Steinkjer. (Vi er i arbeid igjen). 

Jeg fører dagboka, og noterer det Stein Aamdal forteller oss. Etter 
at Gullfaks A- modulen er ferdig, ser det tynt ut i ordreboka. Og da 
passer det bra at Øystein fra DAF får sin debut som folketaler. Med 
god hjelp av Lars har han finpussa et manus i bussen. Han er sjølsatt 
pissnervøs, og snakker litt for lavt, men folk oppfatter stort sett hva 
han sier. Han presenterer bussen og foreningen. Retter søkelys på ar-
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beidsløsheta. Enhet arbeidsløse- folk i arbeid. Går litt inn på stats
budsjettet, som nå foreligger. Ser ikke lyst ut for arbeid. Fare for at ar
beidsløsheta blir akseptert, samtidig som stadig flere millionærer blir 
produsert (I Sikkilsdalen! føyer jeg til) . Går gjennom parolegrunnla
get, peker på at det er et hav av uløste oppgaver i samfunnet, og om 
sysselsettingstiltaka som undergraver kamp for faste stillinger, lær
lingeplasser og høyere lønninger. Bra, Øystein. 

Lars legger fram våre krav om nye dagpengeregler. Går gjennom 80-
ukersregelen som han mener vil ramme arbeiderne her på verftet med 
stor sannsynlighet. Reell arbeidsløshet er over 100 000. 30% av Norges 
yrkesaktive befolkning er kjørt over på deltid, sjølsagt uten lønnskom
pensasjon. Samtidig er over tusen nye millionærer produsert i år. Med 
hytte ved sjøen og i Sikkilsdalen. (Jeg tenker, en gang vil jeg stå foran 
en sånn forsamling og si: Det er produsert over 1000 nye milionærer 
hittil i år. I Sikkilsdalen!!) Ærlig talt hadde jeg aldri hørt om denne da
len før , inntil Lars rabiate utfall mot stedet sørga for at det for alltid 
fikk en plass i hjertene våre.) 

Stein Aamdahl åpner for spørsmål, og en kar lurer på satsene for 
dagpenga. -Her er ingen foradring, sier Lars. Fremdeles får man to 
promille av siste års eller snitt av siste tre års inntekt. 

Møtet ebber ut, og vi prater litt med Aamdahl. Han kunne fortelle 
at: 

Ingen er permitterte for tida, men det ventes i januar. 
Utover våren vil 3-400 mann permitteres. Nå er det ca. 
640 faste pluss ca. 200 leiefolk(!) En god del overtid 
for tida(!) Klubbstyret har regna ut at overtidstimene 
kunne sysselsatt 70 mann fra januar til mai. Klubben har 
derfor stilt krav om nyansettelser. Nå er hele Akerkonsernet 
avhengig av Osebergfeltet. Aker yerdal bygger 
jackets (understell) til faste oljerigger. 
Endel folk var permittert hele -82. 
Videre: 70% av arbeidet med denne jacket'en blir gjort i 
Japan, 30% i Verdal. 
Det betyr som kjent at arbeidsplassene i Verdal blir usikre, mens 

noen tusen japanske brødre slepper sosialen foreløpig. En typisk situa
sjon. Vi opplever den gang på gang. Å alltid måtte være dem som del
tar i runddansen i konkurranse om oppdrag. Hit, hit! Ikke dit. Den 
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enes brød, den annens død. Kapitalen rår. Evig? Nei, men raseringa av 
verftsindustrien fortsetter med lyntempo. Det er mye vi kan snakke 
om i en sånn situsjon. Men vi snakker om å stå sammen, arbeidsløse -
arbeidere. Om å gjøre arbeidsløsheta dyr. Full trygd. Hva faen annet 

kunne vi gjøre?! 
Vi takker for oss, og reiser videre 
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STEINKJER 

på vei ... 

En kveld med Rock i Steinkjer 
Vi eter oss videre langs fjorden, til utbomba Steinkjer. Byen bærer 
preg av å være det. Norges mest bomba by, under krigen. Ikke at det 
er så mye ruiner der. Snarere tvert imot. Mye nybygg. Kassehus. For
retningsbygg i betongelementer. Flatt, deprimerende rotete, kjedelig. 
Foran ei av de verste kassene, varehuset Domus, parkerer vi foreløpig. 
På kafeen der treffer vi Monica og de andre. Artiumsskolebesøket har 
ikke vært enda. Det blir til at to av initiavtivtakerne til å stifte en ar
beidsløses forening i Steinkjer (det er dem som har invitert oss), pluss 
Lars og Helge drar utover, mens vi andre mekker opp standen og deler 
ut løpesedler i jordbruksbyen. 
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AlS mjølk & halm. Etterhvert kommer Aarlott fra jernbanesta
sjonen, med Toril, Steinar, Hanne og Marianne. De har hatt det stor
lig på Brundalen Yrkesskole i Trondheim. Kuppa gjennom et allmøte i 
spisesalen- mot skoleledelsens vilje- og predika arbeidsløshet for 
hele hurven etter endt skolegang. Vill applaus(??) og gratis bespisning 
ved kantinepersonalet. 

Lars skriver om sitt møte med «artiumsskolen». De hadde iallfall 
skremt vannet av en lokal Hagen - tilhenger, en slags koryfe på skula 
der. Han hadde ikke tørt å åpne kjeften! Så da så. 

Jeg og Aslak søler bort noen kroner på Røde Kors pengespill. Så 
busser vi til Grand Hotell, og belager oss på at kvelden skal komme, 
den bebuda rockekonserten gå av stabelen, og Arbeidsløses Forening i 
Steinkjer stiftes. 

Fri badstu som hotellgjest for en kveld! Sympatisk. Jeg og Dag og 
Øystein sier ikke nei takk. Svetter ut skit og støv og eksos og nikotin og 
gammel Dahls øl. Sitter og kulern i liggestoler mellom varmetoktene. 
The real thing. Treffer Ingvild og Marianne etter endt dyst. De har 
fulgt vårt eksempel. Eller omvendt. 

Kveld med rock. En slags fest. Alkoholfri sjølsagt. Sitter og tar en 
kaffe . Masse ungdom her, faktisk et solid grunnlag for å starte foren
ing. 

Jeg føler meg litt på sida av detta her, ikke mitt bord, liksom. Det 
var ungdom, ungdom. Ikke mitt problem? Jo. Men det var vel ikke så 
merkelig at jeg reserverte meg mot den ensidige fokuseringa på «ung
domsida» ved denne turen, og foreninga i det hele tatt. Arbeidsløshet 
rammer alle. Åssen skulle det gå hvis DNA fikk gjennomslag for ung
domsgarantien sin? Da kunne vi over 30 bare pakke sammen. Der er ei 
linje for å skape A- og B-arbeidsløse. Den går vi skarpt imot! Alle skal 
ha lik rett til arbeid. 

Men ålreit å høre litt amatørrock. Særlig når bandet har egne norske 
tekster, sågar ispedd en dose politikk, såvidt jeg oppfatter. Sånn er vel 
bare mulig i Rotmos territorium idag. Bra! 

Arbeidsløsheten er ikke så stor her, ifølge ordføreren, som vi traff 
utafor hotellet før konserten. Senterpartiet, sjølsagt. AlS Halm. Han 
har tilogmed trøbbel med å få hjelp på gården sin, sier han. Lars fortel
ler straks om sine opplevelser som potetplukker for lokale storbønder i 
barndommen. Jeg kunne såvisst supplert han. Nåja. Kremt. Saken er 
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nå den at her var ingen svær, utsatt industri. Steinkjer var et kontor
sentrum, et administrasjonssentrum, et skolesentrum. de var spart for 
tragedier med bedriftsnedleggelser. Noe var det vel i det. Likevel ble 
det danna en arbeidsløses forening den kvelden. Og Ingvild hadde be
søkt arbeidskontoret og finni ut at 100 ungdommer var på YPRO-til
tak, og at de opererte med 4,3% heltidsledige, dvs. noe sånt som 5-6% 
arbeidssøkere. 

Toril og Bård har fått fin dreis på sketsjen sin. Og kulturen slår an 
her. En kort sketsj som først spiller på mytene omkring den arbeidslø
se: Lat, tiltaksløs, sløv. Lever fett på trygd. Så slår de høl på den myta. 
At du eventuelt e r lat og sløv, er isåfall et resultat av kverna som maler 
deg i støkker, ikke utgangspunktet. At det ikke fins jobber, rett og 
slett. At du detter ut av en sammenheng. At ingen har bruk for deg. At 
du blir ingen. Dundrende applaus fra meg som ser det for første gang. 

Natt på ungdomsklubben 

Ja, igjen. etter at Ingvild og Bård har holdt appeller, trekker vi oss til
bake. Ny problematisk natt. Et svært golv til disposisjon, men få ma
drasser. Raskt kaster jeg all kollektivfølelse overbord, og velter meg 
bak i bussen. Der ligger allerede Aslak i dyp søvn, og pappan ved siden 
av ... 

Et sted i søvne registrer jeg Øyvinds latter, Anne Cathrines hvisken
de stemme, dem har visst låst seg ute fra lokalene, har søkt tilflukt i 
bussen, de faller nå til ro etterhvert, og kan våkne relativt uthvilte til 
frokost på klubben. Helene, Monica og Helge er fraværende. Hvor de 
hadde vært fant vi (nesten) aldri ut. Dvs. Ingvild hviska meg siden noe 
i øret. Noe om ARBEID - IKKE BOMBER, som i løpet av natta sto 
å lese i rød skrift på Steinkjersannan, militærforlegninga i byen. Jeg 
bare rista på hue, og sa foreløpig ingenting. 

En bordtennis etter frokost og Snåsavatn blues 
Noen bordtennismester har jeg aldri vært, men Lars er ikke særlig be
dre, så det blir en fuktig trimhalvtime. Du verda så fort svetten renner, 
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bare en gjør noen kjappe rørsler. 
Noen er imellomtida på morrabesøk på Egge videregående. Rap

port fra dagboka: 
«Egge videregående 9/10. 
Innlegg ved Elin, Frank, Svein 
Dårlig respons, de skulle bare visst. 
Vel turen går mot Mosjøen. Annlaug.» 

Men før det tar Øyvind avskjed med oss. Han har fått melding om at 
det er krise i kafeen. Dessuten gikk det så jævlig med penger i Trond
heim .. . 

Etter å ha fått et trøkkeri i byen til å trøkke opp et nødvendig forråd 
av bussløpesedler og ettersende dem til Mosjøen, pluss bestilt fler 
ABC'er fra Kristiansand, er vi klare for buss med DA DA DA DA. 
Annlaug setter i kassetten, Dag smiler og nikker. Dessverre. Det er 
blitt hans kjenningsmelodi også. Aslak er blitt fortrolig med Frederic, 
ligger og koser seg hos han bak i bussen. I det hele tatt har Aslak tilført 
bussen noe nytt. Brekt opp et for ensarta aldersmønster. Alle syns det 
er herlig å få en sjangs til å pludre litt. Noen øyne mjukner. Smilet sit
ter løsere. Vi skulle hatt ei bestemor med også! 

Av og til tar han plass ved mi side og vil spille sjakk. Jeg har visse 
problemer med å la han vinne, uten å gjøre «tabber» han klokt gjen
nomskuer .. 

Uendelige Snåsavatn. Vi kjører den strekninga som er enhver ka
ffeelskers mareritt. Grong- Mosjøen. Her fins ingenting, bare åser av 
trær, mørk granska u og et fjell i det fjerne , i ny og ne. Men kaffe har vi 
i bussen, og seter vi kan dorme på. Jeg og Ingvild tar en teddy sam
men. Hu er stor, jeg relativt mindre. Derfor kommer hu alltid borti 
meg, en fot for langt strukket fram, når hun skal noe, fram eller bak, 
opp eller ned, alltid etterfulgt av et unnskyld. Det er liksom et plan jeg 
ikke ønsker å ha et forhold til ei jente på, til hvem som helst, for den 
saks skyld. Men av og til sitter vi rolig sammen, lar et ord falle i ny og 
ne, slapper av, hu med blikket ofte fjernt mot andre horisonter, Bruce 
Springsteen i øret. Litt fjern av og til. Som jeg sjøl. Vi sitter tause sam
men, tar en teddy, ser ut på landskapet. Av og til kommer Bjørn fram, 
lener seg over Dag, noe som fører til at bussen snarlig gjør et stopp. Og 
han slepper å pisse aleine, den gode Bjørn. 

Majavatn, det mørkner litt om litt. 
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MOSJØEN 

Bård får høre at han skal holde innledning ... 

Trondheim DAF har ikke klart å fikse Mosjøen helt. Det blir ikke noe 
bedriftsbesøk. Vi veit ikke helt grunnen til at Mosjøen Aluminium ik
ke tar imot oss med åpne armer, men noe av forklaringa ligger i at det 
var landsmøte i kjemisk den uka avtalene skulle ligge i boks. Alle av 
betydning var i Oslo. Men Mosjøen skulle også være et forvarsel til det 
som venta oss i Mo ... 

I Mosjøen var det han Ulf Ulriksen som sto for mottakelsen. Styre
medlem i Bygning, og i spissen for en del fagforeninger som tross alt 
hilste oss velkommen i Helgeland Arbeiderblad. Vi ruller inn foran 
Fru Haugans Hotell, og Ulf står der med sin sønn, på Aslaks alder. Hei 
Ulf, gamle nabo fra Stovner, nå var han havna i Mosjøen, tilbake til 
røttene, med kone og unge. Så ut som han trivdes med det. 

Inn på kafeen og prata om de to møtene han har fått i stand. Et ung
domsmøte, og et åpent møte. På ungdomsmøtet ville Ulf ha «freske» 
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folk, ikke gamlinger som ... Han dulter meg i sia med et flir. Vi velger 
å prioriotere ungdomsmøtet. Brorparten drar dit, mens jeg, Lars, 
Dag, Marianne, Steinar, Bård, Toril drar på det andre. Og Aslak. Men 
først er det middag. 

Restaurant Hieronymus 
Et spisested med det utsøkt eksotiske navnet, er paradoksalt nok plas
sert her i Mosjøen. Fra en ferie på Dønna havna jeg tilfeldigvis innom 
der for noen år sia. O salige himmel. For et sted. Jeg åpna med en boil
labaisse som forrett. Fransk fiskesuppe men fisk og skjell. En god rød
vin til. Hovedretten var indrefilet med sjøkrepshaler! Desserten varme 
bjørnebær med is, krem og eggelikør. Kaffe og Larsen til slutt. 

Nå hadde jeg på ny sjansen til en gastronomisk opplevelse, jeg snud
de og vendte på min slunkne pengebeholdning. Skal, skal ikke. Både 
Dag og Lars hadde hlitt hissa opp av mine utleginger om plassen, og 
var tente på et uforglemmelig måltid, men vi fant til slutt ut at vi burde 
dele skjebne med resten av gjengen. Så det hele kokte ned til sild og 
kjøttkaker . . . Forsåvidt ålreit, men ... 

Kulturverkstedet 
Annen etasje, i en gammel ærverdig trekåk i Sjøgata, det restaurerte 
strøket i Mosjøen. Møtet skulle finne sted her, i et utsøkt røkeværelse 
innreda etter det engelske lakseborgerskapets smak, med gulltapet , og 
rødlig veggpanel. Ca 20 stk. er møtt opp, utenom bussfolket. Ulf åpner 
med å si at målsettinga i kveld er å få danna en arbeidslauses forening i 
Mosjøen. Bygning har her fatta et vedtak om at fagforeningene må 
holde på medlemmene ved permitteringer og oppsigelser. Dette vedta
ket blei oversendt alle foreningene og Samorg. 

Samorg har avslått å gjøre noe med det(!), men ellers har responsen 
vært positiv. I samme anledning er det også oppretta kontakt med so
siale instanser, som har mest føling med miljøet rundt ungdom/ar
beidsløse. 

Så slepper Marianne til med innledning om organisering av arbeids
løse, og Toril orienterer om dagpengene. Spørsmåla etterpå går på me-
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toder for organisering. Lars nevner Arbeidsløses Forum i Kristiansand 
som et lærestykke i hvordan det ikke skal gjøres. De arbeidsløse må bli 
aktivisert på egne premisser, utfra klare egeninteresser. Steinar under
streker vårt gode samarbeid med fagrørsla, at vi oppfordrer alle som 
havner i arbeidsløshet om å forbli organisert. Om betydninga av ei ar
beidsløses forening nevner han at DAF i Trondheim faktisk klarte å 
stoppe tvangssending av oppsagte TMV- arbeidere til Stord. Sålenge 
det fantes ledig, kvalifisert arbeidskraft i Rogaland - Hordaland-om
rådet(som det sjølsagt gjorde), var det vanvittig å tvangssende folk fra 
andre deler av landet. 

Noen spør om ledighetstall, og vi presenterer våre pene sifre: 133 
000 arbeidsøkere til 22 000 jobber. Ulf vil ha helt konkret oppskrift på 
dannelse av forening, og Toril forteller hva vi gjorde i Oslo, og avslutta 
med: 

- Viktig å kreve av kommunen at den tar ansvar for sine arbeidsløse. 
Viktig at det blir en kjempende organisasjon ut av det, ikke en klubb 
av sosialarbeidere og klienter. FOR arbeidsløse og A V arbeidsløse. 
En fra salen:- Ja, men korsen når vi ungdommen, dei arbeidslause? 
Lars: -Ta ut,ganspunkt i de to møtene i kveld. 

Bård mener at det ikke er lett å nå arbeidsløse: -Folk vi'kke væra 
Arbeidsløse, vi'kke definere seg som arbeidsløse ... Han snakker av 
egen erfaring. Blir i stedet en egen skam. 

Jeg: - Ledighetstalla er 541 for Mosjøen. I tillegg har du folk på 
kurs og tiltak. Dette er folk som vil støtes ut i arbeidsløshet igjen når 
dem er ferdige. For 90% er dette tilfelle. Fordelen er at disse kan nås 
samla. Snakk med arbeidskontoret. Lars: - Det er slettes inngen 
grunn til skamfølelse. Samtidig som over 100 000 går ledige, innfører 
statsbudsjettet skattelette for dem mest velhavenede. Hittil i år er det 
produsert over tusen nye millionærer. Noen tjener enormt på detta sy
stemet. Husk det. 

En sosialarbeider: - Eg e svært interessert i å gjer nokka, men 
eg er jo sosialarbeider? ... 
Toril: -Var ikke det jeg mente. Det er klart vi ønsker alle velkom
men bare sosialarbeider spektet ikke tar overhånd. 

MARIANNE:- Arranger konserter, lag kultur! En lærer spør om vi 
har noen vyer på utviklinga. LARS: - Vyer? Noen lysning er ikke i 
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sikte -85 -86. All investering skjer på eksportsida, mens hjemmemar
kedsinvesteringer avtar. Nå er dette rein bløff, og består bare i å fløtte 
folk over fra en statistikk til en annen. Noen reell endring er ikke i sik
te. Og med disse sluttord var møtet over. Ulf takker og håper det kan 
komme noe konkret ut av dette. Vi selger 3 ABCer. 
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SANDNESSJØEN 

I byen under de 7 søstre ... , 

Jeg drar til Sandnessjøen 
O g dermed er det klart for en spontan utflukt til Sandnessjøen. Helt 
privat har Helge klart å fikse bedrifts- og skolebesøk i denne forblåste 
utposten i Helgeland, svært nær mine egne røtter, ettersom slekta på 
morssida stammer fra Dønna, denne perle av ei øy, ca. 20 minutters 
ferjetur fra Sandnessjøen. 
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Helges kamerat, og eneste AMG'er nord for Trondheim(??), Trond 
Grande, jobber på NOR- OFF, og er kommi de 7 mila for å hente 
oss. Han viser seg å være en vennlig, fåmælt skikkelse i 20-åra. Helge, 
Helene, Toril og jeg er de utvalgte som hopper inn i en rød Datsun, og 
fra nå av og utover skjer ting med sekunders margin i et halsbrekkende 
tempo ... 

Vi kjører som ville py i regn og søle for å nå siste ferja fra Leinesod
den. Svingete vaskebrett. Veiene her er de gode gamle. Først langs 
østarmen av Vefsnfjorden, så bøye av nordøstover for å komme rundt 
Leirfjorden, der Helge faktisk har sine røtter. Så når vi Leiensodden 
idet ferja legger til kai. Inn på ferja. Vi stiller oss akter, og myser ned i 
vannmassene som blir virvla opp av propellen. I lyset fra kaia og ferja, 
hva skuer vi: Myriader av sild! Det koker og syder og bobler av sild! 
Bare å stikke ned håven og sikre seg en kjempemiddag. Natt, skiftende 
himmel , vind. 

Jeg føler meg hjemme. Det er mitt landskap. min vind. Sainnessjyn. 
gamle sainnessjyn, idet vi kjører av ferja, opp forbi Syver,n, opp gata 
(den eneste) og inn en sidevei, der Trond bor. Klokka er blitt halv ett, 
idet vi tråkker opp i annen etasje, der han har innreda boet sitt. Men 
litt nattmat må til. Den gode Trond disker opp med heimlaga ripssylte
tøy og sjølrøyka ørret! Alt tilrettelagt på ei seng av heimbakabrød. 
Nyydelig. 

Men natta blir slitsom, dels som følge av en urolig mage , dels p.g.a 
at jeg skal holde hovedappell på NOR-OFF i morra. 

Seks møter under de sju søstre 
Opp i gryningen kl. 7, ved frokostbordet sitter også Tronds nydelige 
samboer, og etter avdeling 2 med rips og ørret, dro vi opp til gymnaset , 
der vi skulle møte en samfunnsfagklasse. 

Møte l. 
Helge avslørte seg som lærertalent. Han hengte opp et Norgeskart 

og kåserte ivei om turen vår. Toril supplerte, men den store responsen 
uteblei. Læreren unnskyldte seg med at de dessverre ikke hadde fått 
forberedt seg skikkelig, noe han for sin del sterkt beklaga, for dette var 
sannelig samfunnsaktuelt stoff. 
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Møte 2. 
Men på verkstedskolen var det verre. Du verden. To av lærerne blei 

med inn til møtet med disse ynglingene, som var totalt uinteressert i 
oss og det vi hadde å melde. De så bare rart på Helenes skinnjakke, 
Helges tresko, Torils skjerf, og min uryddige sveis, disse merkelige 
framtoningene som sto der framme og babla ett eller annet om hva var 
det? Arbeidsløshet? De vrei seg som ormer og ville ut. Og her holdt 
stakkars Helene sin debut som kåsør. Det måtte skjære seg. Hu skjøn
te så altfor godt tegninga, og etter noen innledende ord brøyt hu ut i et 
flir. Helge og Torill prøver å holde det gående. De to lærerne var de 
eneste vi fikk i tale. Den ene brukte anledningen til noen formanende 
ord om viktigheta av å stå på, sikre seg et fag, da sto du sterkere i kon
kurransen, han prøvde inntil desperasjon å hindre sine disipler i å 
trenge inn i det heldystre virkeligheta vi malte fram fra vår scene. 
Forsåvidt helt unødvendig anstrengelser. Elevene blei mer og mer uro
lige, lengta tilbake til virksomheta ved maskinene, all teori var for dem 
skit og lort. På jakke til en av dem sto: Kommunisme - huff & gru. 
Praksis, praksis. Den eldste av lærerne reiv raskt ned illusjonene den 
yngste prøvde å bygge opp.- Nei, det heran va tredveåran om igjen, 
og dokker må berre sjå i auan at det e fint lite dokke kain. Dokker står 
ikkje sterkt. Detta plussa på med bitre erfaringer fra de harde tred
veåra. Tilslutt orka ikke elevene mer. Dem tok sjøl initiativet og gjor
de slutt på preiket. Gikk rett og slett. Det ugjennomtrengelige. 

Møte 3. 
Har sikra seg oppdrag fram til -87. Men kampen om ordre skaper 

harde vilkår. Kapitalen sitter med alle kort på handa. Det betyr bein
harde frister. Folka må jobbe 75% over normal kapasitet. Overtid og 
atter overtid. Sprøtt. De fikk ikke folk nok. 

Han introduserer oss og overlater ordet til meg. Uten mikrofon og 
sårbar må jeg ut på golvet i kjempekantina, helt inntil folket. Jeg pre
senterer meg, merker at jeg snakker høyt og tydelig. Bære eller briste. 
Kikker litt ned på arket til å begynne med, men etter hvert greier jeg å 
snakke uten manus. Poenga er drilla inn, og kommer fram på et vis. 
Jeg skriker ut om dagpengereglene, om alle millionærene i Sikkilsda
len, om elendige sysselsettingstiltak, om juksinga med statistikken, om 
det paradoksale i at dere her må jobbe overtid på spreng, mens kame-

l ratene i Fredrikstad permitteres pga. manglende ordre. Om nødven-
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digheta av organisering. Enheta arbeidsløse - arbeidsfolk. Vidunder
lig. Høyt og klart. I ei halvtåke så jeg alle ansiktene, retta mot meg, 
det jeg sa, oppmerksomme folk, ikke et papir rasla, ikke engang en 
gaffel klirra. Det gikk inn! Folka skjønte det! 

Svært utmatta og lykkelig satte jeg meg ned med kaffekoppen, og re
gistrerte at Trond var et eneste stort glis. 

En kar reiste seg, og synes det var bra vi reiste denne saka. Og at det 
var for jævlig at noen kunne presses til overtid, mens andre blei støtt ut 
i arbeidsløshet. Jeg ba dem ta opp krava våre, gjøre dem til sine. Før vi 
dro fikk vi vite at de hadde hele 50 lærlinger på bruket! 

Møte 4. 
Endelig så jeg Sandessfjorden. Sola glinste på du sju søstre, fjellrek

ka som ligger langs Vefsfjorden. Snøkledde og vakre lå dem der. Det 
var en flott formiddag i landskapet mitt. Jeg trivdes. Men nå må vi rek
ke lokalpressa. Jeg og Helene tar Helgeland Arbeiderblad, Helge og 
Toril fikser Helgelands Blad. 

Resultat: HA dekker bussen i Mosjøen. Journalisten vi prater med 
rekker å få inn ei stikkpille om fortreffeligheten av sysselsettingstiltak! 

HB lover å sende en person opp til gymnaset, dit vi drar for andre 
gang. Klokka er 12.30. Etter en kvikk lunsj i Tronds hule, der resten 
av ripsen fortæres, er det klart for 

Møte 5. 
To handel og kontorklasser og ei samfunnslinje er samla. Toril og 

Helge er lærere. Helge spør: .. eller syns dere at det er ok med arbeids
løshet? Prøver å få dem til å snakke. Nei,sier ei jente, viss ein bedrift 
ikkje lønn sæ, må han jo lægges ned! 

Plutselig oppdager jeg Sølvi fra kateteret! Sølvi dattera til tanta mi, 
kusina mi altså, jeg må si noe. 

- Du kan jo tenke deg en situasjon hvor det er lønnsomt å legge ned 
det meste av industri i Norge. At bedriftseiera finner det mer lønnsomt 
å bygge fabrikkene sine i U-landa, der arbeidskrafta er billigere. Re
sultatet blir la oss si en milion arbeidsløse her på berget. Lønner det 
seg? For hvem? Iallefall ikke for den som går arbeidsløs. Detta er et 
spørsmål om ulike interesser.. 

Sølvi! Jeg hadde en anelse om å treffe kjentfolk her i dag. En lærer 
hadde hørt de siste fem minuttene av timen, var dessverre forhindra 
fra å høre det hele, ellers skulle vi fått litt mer motstand, nei ikke det at 
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han var i mot oss, han var venstremann, men. Neida. Joda. 
Sølvi. Nå kjenner hu meg igjen. Roger! Hjertelig omfavnelse, jeg 

spør om hu går på samfunnlinja, ja, nå har du fått noe å skrive om, jo 
det var bare det at hu allerede hadde valgt Ibsen, javel, men hils nå alle 
kjente , kommer du ikke innom Dønna, nei , vi må dra videre dessver
re. Nå. Hils alle , ha det, ha det! 

Inn i bilen. Trond smiler fra øre til øre. Alt dette har han fiksa. Vi 
har innfridd forventningene . Dette har gått bra. Men Helgelands Blad 
har ikke vist seg. Altså ned dit. Ferja går om ti minutter. Trond stiller 
seg i kø, mens vi tar intervjuet. Ei kvinne tar til pennen. Vi ramser opp 
våre meritter i Sandnesjøen, våre krav og paroler, formålet med turen , 
hva vi mener å ha oppnådd så langt . I lyntempo. Ta et bilde, ett til. 
Adjø og takk. Det var 

Møte 6. 
Og vi spurter ned til ferja. Vi rekker den, men den er full! Vi må 

vente på neste. Det betyr at Trond kanskje må kjøre oss helt til Mo. 
Morsomt. 

Vi går på Syver'n, tar en kaffe, og en pust i bakken, flirer over verk
stedklassen, over hele programmet. Dødsterkt. For å si det sånn. 
DØD KNALL. 

Neste ferje får vi . Men Trond låser inn nøkla. En ståltråd overrakt 
av billettøren løser problemet, den dirkes opp på minuttet. Så var ba
nen fri til Mosjøen. Vår avtale var 15.00 i Mosjøen, hvis vi ikke var 
kommet da, skulle bussen bare kjøre. Vi raser inn i byen kl. 15.10, ak
kurat tidsnok til å kjøre opp på sida av bussen, og forsinke avgangen 5 
minutter. «Og alle var enige om at det hadde vært en BEGIVEN
HETSRIK tur. . .. » 

Helges synspunkt fra dagbokji: 
«Dette høres kanskje ut som et hektisk besøk i Sandnessjøen. Men 

det var det på ingen som helst måte. Geleida av Trond Grande (som 
trolig ingen er istand til å få ut av fatning) gikk alt veldig glatt og avs
lappende for seg.» 

Det registreres som et synspunkt, Helge! 
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MOI RANA 

Marianne innleder ... 

Spøkelsebussen 
DA DA DA. På veien igjen. Jeg sitter foran , prater med Dag, forstyr
rer sjåføren. Mo i Rana. På en måte tetner ting litt til nå. Vi kommer 
inn i et slags brennpunkt for turen. Her samles trådene. Vi er blitt 
svært synlige. Alt i Trondheim kunne vi lese om oss i Rana Blad. Vi 
var gjenstand for debatt, vi var uønska i visse kretser. Nå var betegnel
sen «AKP-buss» begynt å svirre. Klubbstyret på Jernverket hadde ved
tatt å ikke ta imot oss! Vi fikk ikke komme på bedriftsbesøk! Samorg 
ville ikke stå som mottaker! Hva var dette? Plutselig var vi blitt et pro
blem. 

Nå veit de fleste at Mo i Rana er en helt spesiell by, bygd opp rundt 
den suverent største statlige industriarbeidssplassen i landet. Arbeider
partiets verk. Og som basis, så også overbygning. Hele Mo var Arbei
derpartiets verk. Mo var den store DNA-bastionen i landet. Her var 
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det vi møtte motstand. Vi følte etterhvert at en slags politisk paronoia 
var ute og gikk. 

Vedtaket i jernverksklubbstyret blei fatta med 4 mot 3 stemmer. Ar
beiderpartiet mot resten. Disse 3 som utgjorde mindretallet, hadde så, 
sammen med representanter for de fleste andre fagforeningene i Mo, 
gått sammen om å beklage både «Jernverksvedtaket» og Samorgs 
holdning, og hadde rykka inn et opprop i Rana Blad: 

«Arbeidsløses buss 
«Vi vil med dette uttrykke vår støtte til Arbeidsløses Buss -84. Vi syns 
det er bra at noen tar et slikt iniativ. Arbeidsløsheten er et voksende 
problem i «VelferdsNorge», derfor er det positivt at denne bussturen 
er kommet i stand. Det er viktig å få de arbeidsløse i tale til å organise
re seg. Det er også viktig at vi i fagbevegelsen tar arbeidsløsheten al
vorlig, og prøver å samordne våre aktiviteter på området med de ar
beidsløse. Den virkelige arbeidsløsheten må synligjøres, «Arbeidsløses 
Buss -84» kan være med på å gjøre dette. 

Vi ønsker å samarbeide med «Arbeidsløses Buss -84» og ønsker bus-
sen velkommen til Rana. 

Oppropet støttes av følgende foreninger/tillitsvalgte: .... » 
Her fulgte så over 20 foreninger og enkeltnavn. 
Samtidig hadde de rykka inn ei annonse for kveldsmøte på onsdag. 
Tross all heit debatt, rulla vi ganske ubemerka inn i byen opp til bok-

kafeen like ved Meyergården. Her skulle vi bo og sove. Masse golv
plass ... Bård, den evige kokk, er i sving med middagen allerede. Noen 
representanter for mottakelseskomiteen er kommet for å diskutere 
møtet ikveld. Vi skal ha tre innledninger. Dag skal snakke om syssel
settingstiltak(!), Lars om dagpengereglene, og Marianne om organise
ring. Fra Mo skal Roger Gjøsvoll greie ut om Jernverket og stoda i Mo 
i Rana. 

Og møte blir det kl. 19.00 
Møtelyden, størrelsen på seansen, var ca. omvendt proporsjonal 

med oppstyret rundt oss. I relativt trange lokaler i Mo Fritidssenter, 
glimra Mo i Ranas folk stort sett med sitt fravær. Med bussfolka var ca. 

1 
60 tilstede. Det var tydelig at ei boikottlinje var ute og gikk. De tillits-

129 



www.pdf-arkivet.no  (2016)

valgte som var til stede var m-1-ere eller SY-ere. Var dette et resultat 
av at ei linje fra det øverste LO brått blei synlig, eller var det bare ut
slag av en mer lokal pampeparanoia? Mo Jern & Metall- Mo Sam
org: Hva var det dere var redde for? Hva var det ved disse 15-20 ung
dommene som skremte dere sånn? Er dere ikke interessert i aktiv 
kamp mot arbeidsløsheta? 

Hva er det? Hva ligger bak? 
Møtet blei holdt, etter at gruppa REVENGE hadde varma opp med 

noe råkk, holdt vi våre innledninger, uten at den store debatten blei 
vakt, dessverre. Gjøsvoll greidde ut omkring en FAFO-rapport om 
Mo og Jernverket. I løpet av de neste 5 åra regna man med 1000 nye 
arbeidsledige, i tillegg til de 1000 som gikk ledige i dag. 

Jeg og Dag sikrer oss ei seng hos klubbformannen i Mofjellet Gru
ber, der vi skal på bedriftsbesøk dagen etter. Et flott hus har han bygd 
seg, i et villastrøk i åsryggen ovafor Jernverksplatået. Sjøl m-1-ere byg
ger seg villa her i Mo. 

Men først fotballkamp på Meyergården. Norge-Sovjet. Steinar 
Nørstebø er fullstendig fotballfrelst, og vi inngår et veddemål. Greier 
Norge uavgjort eller vinner, kjøper jeg en pils til han, vinner Sovjet, ri
ver han i på meg. Etter ei stønn ser det stygt ut. Norge skårer! Og leder 
over SOVJET! Jeg ofrer da gjerne en kvart hundrings for Norges suk
sess. Det er skikkelig stemning rundt bordet. Så får Sovjet en billig ut
likning. Steinar går på do, og vi andre avtaler et pek. Teven er ikke 
synlig fra dassen, så idet han kommer ut mot oss, stønner vi et unisont: 
NEIHHH! Steinar viser bare hvitøyet, og løper fortvila inn under te
ven, og forsamlinga bryter ut i en hjertelig, skadefro latter. Kampen 
ebber ut. Det b l i r 1-1 og uavgjort. Men ølserveringa er stengt, Stei
nar får ha halvliteren til gode. 

Taxi opp til vårt hus. Vår mann er oppe og koker te til oss, vi prater 
litt om turen og forholda i Mo, før vi køyer. Torsdag morra. Det er 
tomt og stille i huset. Folka er forlengst på jobb, unga forvart i barne
hagen. Vi koker oss kaffe, tar ei skive. Låser og hiver nøkkelen inn et 
vindu. Vi rekker akkurat en buss, og busser ned til bussen. 

Noen står på stand i gågata, mens jeg, Ingvild, Monica, Helene, 
Frank og Helge blir med bussen opp til Mofjellet Gruber. Dag må dra 
tilbake. Bussen skal brukes ved standen, NRK skal gjøre opptak. 

I mellomtida har han Arnulf Møllersen alt vært lenge oppe. Et år et-
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ter at han slutta på Jernverket, sitter enda rytmen i kroppen. Sitter ved 
kjøkkenbordet og slurper i seg kaffen , leser, Rana Blad. 

Han har fulgt med i debatten omkring denne bussen, Arbeidslauses 
buss ... og lurt litt på kofør fagbevegelsen ikkje vil ta imot folkan . Han 
hadde no lest og fulgt med i blad'n, og det vesst han no, at arbeidsløs
heta va stor og veksande. Det va dåle tier. 

Den borgelige regjeringa va i ferd med å kjør det heran samfunn på 
dunken igjæn. Hain vesst ka det her mint han om. Hain hadde sett og 
opplevd det før. Det var jo forståele at høyrekreftan ikkje såg med blie 
aua på at ungdommen, dei arbeidslause, organiserte sæ. Men at fagbe
vegelsen. At hans egen klubb på Jernverket skulle slå handa av de her 
folkan,det va no underle. Hain fekk gå ned og sjå på de her folkan ... 

Arnulf Møllersen har all verdas tid. Pensjonist på andre året. Ugift. 
Dagene kan ofte bli lange. Så han følger med, leser mye, låner ei bok i 
ny og ne på biblioteket, men det blir nå mest «å pløy blar'n» 

Han slår et slag på torget, gågata, og ser bussen står der, litt av et 
skabberak. Ser noen folk står der og deler ut flygeblad , blant annet en 
mørk fyr med en guttonge. Jaja. Det var vel dessan heran AKPeran, 
hain skjønt no at arbeiderpartiet ikkje kunne ha noe med sånne folk å 
gjer. Det e klart. Men. Han leser flygebladet han får i handa, og leser 
nøye det som er hengt opp på stillaset de har satt opp. Kommer litt i 
snakk med ei jente. Hu forteller om turen, hva de har gjort og opp
levd, hvorfor de drar sånn rundt. Jo han såg no klårt at det her va fint, 
godt at ungdommen gjor' nokka. AKP eller ikkje, ka tjent no Jern
verksklubben på å boikott dem? Probleman dem tok opp va jo reell 
nok! Kor va fagbevegelsen hen? Kunn dem ikkje knytt te seg de her 
folkan og samarbeide. Det va jo for farsken i arbeiderans interesse å 
kjemp mot det her ondet ... 

Arnulf Møllersen var harm. Ka va de så va så fale med den her bus
sen, de her folkan? Han skjønt ikkje, hadd han no berre kunn ordlegge 
sæ skulle han skreve nokka i bla' . Han va harm, og han skamma seg 
litt. Arnulf styrer skritta mot Meyergården. Han sku no nevn det her 
for han Hans .. . 
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Mofjellet Gruber 
Kantineprat på gruveområdet. De steinslåtte ansiktene. Grimete, pre
ga av års slit i støv og mørke. For en skam det er at du ikke kan trekke 
deg tilbake med en sorgløs økonomi når du er 60 år. En skam! Når du 
ser disse folka, ser hva de har ofra av sine liv under jorda, og samtidig 
veit: De har ikke spesielt god lønn, pensjonsalderen er ikke lavere enn 
vanlig, de har 35 timers uke, da skjønner du hva slags samfunn vi lever 
i. Da skjønner du at det er et klassesamfunn. Da lærer du å hate Prest
huser og Willocher, som har gitt seg sjøl tre ganger lønna til disse sli
terne. Men for at hatet skal være logisk, må det også rettes mot dem 
som hevder å ha styrt for arbeidernes sak i 40 år: DNA. Hate svikerne, 
fra Gerhardsen til Førde. 

Lavmælte sitter mørkets slitere, og forteller om gruva, om sine liv, 
om framtida. Helene holder en kort appell om gruvestreiken i Eng
land, det er naturlig at hu gjør det, ettersom hu var der i sommer, og 
har førstehånds kjennskap. Men hu er frøktelig nervøs for å holde den 
minste innledning, stå i rampelyset, liksom. Paradoksalt jobber hu 
(gratis) i radio! Nåja, bare som tekniker, da ... 

Men det går bra Helene! Du får da fram poenga like godt som noen. 
Mofjellet Guvearbeiderforening har sjølsagt alt bevilga penger til strei
ken. 

Vi diskuterer 6-timers dagen. Vi har ikke råd, mener noen. Vi må 
prioritere pensjonsalderen. Jeg er ikke mer sylta ned av systemet enn 
at jeg freidig gir uttrykk for at «Vi» har råd til begge deler og mer til. 
Penga fins. Men hvor går dem? Og nevner de 1000 millionæra som er 
blitt produsert i år. Valutaoverskuddet. 80 miliarder. Salta ned i uten
landske banker. 

Så sitter 50-åringene her, i sosialdemokratiets hjerte, dem som har 
bært Norge på ryggen et helt liv, dem som blir avspist med smuler og 
kan nyte en «fredfull» pensjonisttilværelse i 2 år, 3 år? Før det er slutt. 
Det endelige mørke. Og sier vi ikke har råd. 

Å kamerater, dere er den siste generasjonen som skal si disse orda. 
Ungene deres skal ikke havne i samme tredemølla . Flere liv skal ik

ke pines langsomt ut. Vi skal ta vår rett! 
Så biler vi ned under jorda, inn i mørket, der de henter opp ver

diene, malmen. Borer ut fjell, sprenger, frakter opp steinen, jordslått 
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kulde, slam, slam. Det fine støvet. Det er spennende, Monica og Hele
ne er som oppspilte jentunger, og for alles vedkommende er det første 
gang vi er under jorda, og folka stiller opp, viser oss prosessene, bryter 
ut malmklumper til oss. Det er spennende. 

Ny innkjøring til Mo ... 
Oppe i lyset venter Dag med bussen. Adjø Mofjellet. Takk for besø
ket. Vi skal samles i bussen og foreta en ny innkjøring til Mo til ære for 
NRK. Et innslag for NORGE RUNDT. På vei ned stopper bussen. 
Tom for bensin. Helge haiker ned til NRK-bilen, og får dem til å hente 
diesel til oss. Så gjorde dem da noe nyttig. Så kjører vi ut av Mo, sør
over forbi NRK-teamet, leda av en fektende dress og frakk . Vi snur og 
kjører inn mot Mo igjen, forbi NRK-teamet som filmer «inntoget». Vi 
snur nok engang, plukker opp frakken og laget hans, så filmer de fra 
bussen og inn mot byen. Sjåfør Dag prøver seg: -Ja nå er det Mo, fol
kens! Da er det Aslak bare MÅ få gitt uttrykk for sin undring over det 
som foregår. Rett in i mikrofonstrømpa sier han: - Men vi har jo vært i 
Mo hele tida, jo! 

Hysterisk latter fra Dag .. . 
Innslaget ble sjølsagt aldri sendt. Hva bruker NRK ressursene til? 

Vi kupper et møte 
Jentene(!) har tatt en kafferunde og prata med flere arbeidsløse. Ja, 
Mo har 1000 av dem, kommer ikke dem til oss går vi til dem. De har 
fått god respons og verva ei jente med på bussen! 

På sida av intrigene, linjene, partirytteriet rundt oss, i utkanten av 
spillet, på Meyergården, på jernbanekafeen sitter de arbeidsløse over 
kaffen , ølet. 

Kanskje ikke så rart at de uteblir fra sånne møter. Ville de komme 
ikveld? Da arrangerer ungdomsutvalget i Mo jern og metall en konfe
ranse om arbeidsløshet, de har en kjempeannonse i dagen avis. Tilfel
dig? Veldig tilfeldig, ettersom møtet vårt igår opprinnelig var satt til ik
veld! Altså møtet «Opposisjonen» holdt for oss igår. Skulle vært ikveld, 
men blei framskyvi fra Trondheim. 

Dette var altså ikke noe annet enn DNAs konkurrerende møte. I bla-
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det sitt (den eneste byen der DNA har monopol på avis) hadde dem 
slått på stortromma og annonsert stort. Her kom det greit fram hva 
slag krefter vi hadde imot oss, hvor dem kom fra, åssen dem tenkte. 

Dem ga for det første blankt faen i de arbeidsløse, disse satte pam
pene, fagbevegelsens lokale Aspengrener og Halvorsener. Bare hvis 
det er nødvendig taktisk, bare når Partiet profiterer på det, blir de ar
beidsløse interessante. Borgerskapets tenking var det som larva seg ut 
huene på disse folka. 

Hvorfor sa dem ikke: Velkommen! Endelig! Hvorfor så dem ikke 
oss som ei spore til endelig å få ut fingeren, disse ledende folka innen 
fagrørsla, få ut fingeren til å organisere de arbeidsløse «en masse», ta 
kaferunden sjøl, holde møter, samle de arbeidsløse til å bli ei kraft inn
afor fagbevegelsen. 

For dette var jo egentlig fagbevegelsens ansvar, dette MÅ TIE være 
fagbevegelsens ansvar. Vi hadde bare begynt på noe som egentlig bare 
var fagbevegelsens oppgave. Målet vårt var å overlate organiseringa av 
dette i ingen andres hender. 

Arbeidsløsheta - kampen for arbeidsplassene - kampen for 6-ti
mers dagen for å ta inn noe av vår del av den økte produktiviteten -
dette hørte uløselig sammen. En strategi for en fagbevegelse som øns

ker å være en kraft til forandring i dette samfunnet, kan jo sjølsagt ikke 
la de arbeidsløse seile. En stor hær av splitta, uorganiserte arbeidsløse 
betyr en splitta, svak fagbevegelse. 

Fagbevegelsen har altså ikke noe valg. Men vi veit jo dette: Vi veit 
at Aspengren ikke ønsker å være ei kraft til forandring, at han aldri har 
vært det. Vi veit at Halvorsen og Skytøyen er borgerskapets folk, at 
dem lever som borgere og tenker som borgere, og denne tenkinga den 
hadde spredd seg som en kreft til langt flere enn dem som hadde noen 
personlig interesse av å tenke sånn ... 

Å de hata oss disse folka, dette skiktet, de hata oss sånn at de nekta 
oss adgang til jernverket sitt. Hadde de kunnet hadde de nekta oss ad
gang til byen sin. Primitivt og rått som i Bresjnevs Sovjet . For maska 
hadde iallfall falt. Ingen falske omfavnelser, ingen Judaskyss. Vi var 
tydelig uønska. Men det spørs hvem som tapte på den taktikken. For 
DNA skulle iallfall kveldens møte bli en sørgelig affære. 

Men var vi Mo eller Moskva? 
Tross alt? 
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Vi diskuterer møtet ikveld med et par av «Våre» folk i Mo, represen
tanter for «opposisjonen». De mener det er uheldig at visse av bussfol
ka er med på møtet!! 

Hvisker det nesten, der på torget, mumler. Hva er dette. Hva er 
det? Vi var invitert. En-l- av våre skulle få lov til å holde en kort appell 
om bussen. Ingen diskusjon! 

Og nå dette: Det ville ikke være så lurt av oss å la Lars f.eks . være 
med på det møtet ... 

Ellers er det representanter for ungdomsorganisasjonene til de poli
tiske partia som skulle snakke. 

Skulle vi da bare pakke snippesken og gi blaffen i hele møtet? Nei! 
Vi bestemmer oss tvert imot til å stille mannsterkt . Med mann og 

mus. Vi tar over hele møtet. Som Sagt. Så gjort. Vi toger avgårde til 
Mo samfunnshus - hele gjengen. 

Møtelederne registrerer opptoget blekt men fattet. Det er en svær 
sal med uhyggelig få frammøte. Vi utgjør faktisk halve salen. Moroa 
starter, og herregud for en forestilling. Ungdomspolitikerne utgjør pa
nelet. 

Først utreder møteleder og representant for Ungdomsutvalget i Mo 
Jern og Metall om en undersøkelse de har gjort mht. sysselsetting i Ra
na i framtida . Som gode «alternativutredere» har de fått med seg både 
hagedyrking og bær- og soppsanking! 

Vår mann fra RU har litt mer oversikt. Han kommer inn på politik
ken bak talla, politikken bak nedleggelsene. Hvem styrer? Hvem tje
ner på det hele? 

AUFs mann skylder på den borgerlige regjeringa og gir ros til ar
beidsløses buss. Vi gjør en jobb som staten egentlig burde stått for . .. 

UHs representant tør ikke snakke høyt. Han mumler noe ned i papi
rene sine som nok skal bety at han forsvarer regjeringens politikk. Han 
vil dessuten prioritere økt støtte til alt. Samt økt skattelette .. . Riktig 
pinlig. 

SUs mann mener det kapitalistiske systemet har skylda, og håper på 
en kommende ungdomsgaranti ... 

Så, etter en pause, starter showet. 
BÅRD ber om ordet, reiser seg og synger RETIEDALSVISA, som 

er snekra ihop i løpet av turen. Resten av gjengen (bortsett fra et par 
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trege elementer) reiser seg og deltar i refrenget. Ikke noen stor poesi 
akkurat, men det funker ikke så verst i denne sammenhengen: 

«Hva skal vi gjøre med Rettedal pirium, 
pakke han inn for mannen er gal, pirimittmitt mareritt, osv.» 

MØTELEDER kremter og takker for innslaget. 
INGVILD går opp og presenterer bussen. 
LARS får ordet og spør konkret hva de mener om dagpengereglene. 
Taushet. 
UH veit ikke helt ... 
MØTELEDER kan nå ikke godt nekte Lars å orientere om dag

pengereglene. 
LARS deler innledninga si ut med rund hånd ... 
STEINAR: -Ei arbeidsløs jente her i Mo skal bli med bussen vide

re. Vil dere støtte henne i arbeidet for å danne en AFO her i byen? 
RU:- Ja. 
AUF: -Vi vil støtt ei forening her. Vi har ikkje vøre flink nok. Kom 

for brått på fagbevegelsen. Osv. osv. 
SU: -Joda, vi støtte. Mest mule uavhængi førening ein førdel. 
UNGDOMSUTVALGET: -Samorg e på gli ... Ska start ei arbeid

løses førening førstkommandes onsdag .. . 
LARS mener at snakket om Rana spesielt er ei for snever innretting 

på problemet. Arbeidsløsheta er like «spesiell» overalt. Så setter han 
inn «nådestøta». Hvorfor visste de ingenting om dagpenger? Hva med 
Rettedalsstillinger og sysselsettingstiltak? 

Hva med YPRO/BIO tiltaka, og hva med de 1000 ledige i Mo? Hvor 
er dem, hva er blitt gjort for å nå dem? Hva med? Hva med? Å dem 
blir så flaue, dem skjønner at dem er tatt fullstendig med buksa nede. 
De veit ingenting, ingenting om kveldens tema ... 

INGVILD til organisering: - Det er ikke viktig om foreninga er i re
gi av Samorg eller ikke, men at styringa ligger hos de arbeidsløse sjøl. 
Hu nevner Fredrikstad som et eksempel på at det går an å drive i regi 
av fagbevegelsen. 

EI JENTE I BLÅ GENSER:- Ka e førmåle me møte her i kveill? 
Ka om bussfolkan ikkje hadde vøre her??? 
Nei, man kan spørre ... 

Møtelederen innrømmer at intet er gjort for å mobilisere folk uten 
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om annonse i Rana Blad ... 
Så ebber seansen ut. En kar fra klubbstyret på jernverket kommer 

med noen ulne utsagn om hvor interessant det har vært, samt en forsik
tig kritikk av samorg for ikke å ha fått ut fingeren . 

Dag sier takk for oss 
og vi selger 8 ABC-er på møtet. 
Men før møtet er helt slutt ber en fyr om ordet, går opp til mikrofo

nen, og oppfordrer Ungdomsutvalget til å sende en representant med 
på bussen videre. Her lukter intriger. Møtelederen sier ironisk at han 
ikke har anledning til å bli med. -Men du kain no berre fer du, Bjørn 
Harald. Det står dæ fritt. 

Hva var nå dette? Vi huker tak i gutten, om det var så at han kunne 
tenke seg å bli med bussen? Jo han kunne det! Han virker anspent. 
Men han måtte pakke. Vi måtte plukke han opp på Storforshei. Ben
sinstasjonen? Kl? 23.30? OK. 

Avslutninga på vårt Mo besøk kunne vi altså inkassere som en stor 
suksess. Det hele krona med enda en deltaker på vår halsbrekkende 
ferd videre. 

Ferden mot Sulis 
Det er torsdag kveld, 11. oktober. Turen går mot slutten. Neste stopp 
er endeholdeplass. 

Vi har som nevnt fått med ei jente fra Mo. Ho Anne Elise. Ei typisk 
nordlandsjente, spør du meg. Fresk, åpen, lilketil. Arbeidslaus , inte
ressert i å gjøre noe med det. Hu blei verva på stand! 

Til gjengjeld har Hanne, Elin og Øystein forlatt oss. I Mo pakka 
dem snippesken og dro tilbake til hverdagen. 

Ellers har følgende holdt ut: Bård og Bjørn Lian er de eneste som 
har vært med hele veien (Applaus!) Ingvild, Toril og Frederic har del
tatt hele veien unntatt Fredrikstad. Jeg og Lars mista Nordvestlandet. 
Marianne og Annlaug og Dag Bjørnestad har vært med fra Bergen. 
Frank har vært med fra Risør. Steinar, Svein fra Trondheim fortsetter, 
og gravide Tone (som kom med i Steinkjer), skal fullføre . Monica og 
Helene og Anne Cathrine får også med seg hele sluttfasen. Og Aslak 
da, sjølsagt. Vår alles maskot har vært en fryd å ha med. Kilde til mun
terhet for alle, og til fortvilelse for ingen. Heller ikke for faren. Han 
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syns det var moro hele veien. Dvs. av og til blei sjølsagt møtene for 
lange for han, men blei det for ille tok·onkel Frederic han ut en tur ... 

Nå får vi altså med oss enda en deltaker. Lars forteller det han har 
fått høre om Bjørn Harald. Han har rett og slett bliltt skvisa av Ung
domsutvalget pga. holdning til bussen! Derfor var det en stor handling 
han har gjort når han blir med oss videre. 

For ytterligere å illustrere noe av den stemninga som herska i Mo før 
vår ankomst, gjengis en artikkel i Rana Blad fra l. oktober: 

«ARBEIDSLØSES BUSS -84 MØTES MED SKEPSIS 
Når Arbeidsløses Buss -84 kommer til Mo 10. oktober, er det usik

kert om noen organisasjon ønsker dem velkommen. 
Maurtua har fått beskjed fra Kulturkontoret og kommunen om ikke 

å ta på seg arramgementet når bussen kommer. Rana Faglige Samor
ganisasjon skal med det første styrebehandle om organinsasjonen skal 
støtte turneen. 

- Personlig stiller jeg meg skeptisk til Arbeidsløses Buss -84. Men 
spørsmålet skal behandles i styret i god tid før bussen kommer, så in
genting er avgjort. Det sier formannen i Rana Faglige Samorganisa
sjon, Per Henriksen. 

Fra sentralt hold har både Norsk Jern og Metall og Norsk Arbeids
mandsforbund støttet prosjektet. Begge organisasjonene har bevilget 
penger til turneen. 

Innen LO-kretser er det delte meninger om hvordan man skal for
holde seg til Arbeidsløses Buss -84. Fra enkelte hold uttrykkes skepsis 
til oppropet som Arbeidsløses Buss -84 har sendt rundt til turnestede
ne. 

Det er de arbeidsløses foreninger her til lands som har satt i gang 
turneen som Arbeidsløses Buss -84 er på i disse dager. Formålet med 
turneen er å rette søkelyset mot den økende arbeidsledigheten som 
spesielt rammer unge mennesker. 

Arbeidsløses Buss -84 er ment å være en inpirasjonskilde for unge 
mennesker som går arbeidsløse , slik at de kan gjøre noe med sin egen 
situasjon. Turneen skal besøke en rekke steder omkring i landet. Bus
sen startet i Oslo i forrige måned, og avlutter turneen i Sulitjelma i 
midten av oktober. Maurtua har ytret ønske om å samarbeide med Ar
beidsløses Buss når den kommer til Mo 10. oktober, men har fått nei 
fra kommunen. Kulturkonsulent i Rana, Vigleik Haga, opplyser at 
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Maurtua ikke kan ta del i arrangementet ettersom Arbeidsløses Buss -
84 har en så klar politisk profil. 

- Maurtua er et kommunalt tiltak. Derfor kan det ikke komme på 
tale at den blir med og støtter prosjektet. Det ville være det samme 
som å gi særlige fordeler til et enkelt politisk parti, sier Haga. 

Det synes derfor som om det blir opp til enkeltpersoner å adminstre
re en velkomstkomite når Arbeidsløses Buss -84 kommer til Mo.» 

Sitat slutt. Det var jo det siste som skjedde tilslutt. 
Til forklaring: Maurtua er altså Mo fritidssenter. Du verden, duver

den. Ikke rart at vi følte oss som en spøkelsesbuss etter hvert ... 
Storfors. Bjørn Harald stiger på, til ovasjon! Nå er han en av gjen

gen. 18 stk. ialt. 
Vi kjører gjennom natta. Saltfjellet blir ikke synlig for oss denne 

gang. Engang ute på natta skal vi nå Sulis. Bjørn Harald mener vi må 
legge på kjettinger før vi begynner oppstigninga. Det er ganske sikkert 
snø over fjellet . 

DA DA DA DA. Ich lieb' dich nicht, du liebst nicht mich. 
DADADA. 

Pissepause. Vi stopper på en bensinstasjon og tanker. En kafe ligger 
på andre sida av veien. Lars må ta en telefon til Jan Ola Ingvaldsen, 
Sulis, og melde at vi er på vei. Folk benytter sjansen til å kjøpe noe 
snop og lesk. Det blir ei stønn å kjøre ... Dessuten har vi ikke kaffe! 
Vi glemte termokanna i Mo . . . Kafeverten mener at det ikke er snø på 
fjellet, så slepper vi heldigvis den jobben. Men Lars har enda bedre ny
heter. Glisende ber han om ro i bussen. 

- Jeg har en meget god nyhet fra Ingvaldsen: Vi blir innkvartert på 
HOTELL i Sulis!! 

Allmenn begeistring. Folk hånler av soveposene sine, nå kan dem 
ligge der og samle støv. 

Når roa atter har senka seg og Pink Floyd har erstatta DA DA DA, 
tar jeg en prat med Bjørn Harald. Han forteller om intrigene i Mo, jeg 
får ikke med meg halvparten, men det er sterke saker. Mannen på mø
tet ikveld, fra Jernverksklubben hadde f.eks. snakka med to tunger. 
Han hadde sjøl stemt ned bussbesøk på Verket! Ellers forteller han om 
Ingvaldsen. Om hans voldsomme innsats for Sulisamfunnet. Han had
de stått på dag og natt, denne unge DNA-koryfeen, og som beløn-
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ning - da kampen foreløpig var vinni - hadde guvearbeiderforeni ; 
spandert en 14-dagers sydentur på han og familien. 

Ingvaldsen var DNAer, men ikke dogmatisk, han var en sterk pt· 
sonlighet som ikke skula for mye til partitilhørighet. 

Litt av en småkonge i høgda? mente jeg. 
Joda, den ubestridte lederen, no doubt. Nå var han innstilt på sikk. 

plass i stortinget for DNA! 
Han har mye å fortelle, Bjørn Harald. 
Mager, anspent, intens. 
l. mai iår var Ingvaldsen hovedtaler i Mo, og trakk en masse fot: 

Men like bortafor, hvem andre holdt appell der enn Vidar Våde f1 
Odda. Og det var rart, gitt. Langsomt skjedde en folkeforfløtting. 1 · 
slutt sto de aller fleste og hørte på Vådes utskjelling av sosialdemokr 
tene! 

Vidar Våde, en fantastisk fyr, mente Bjørn Harald. Det kunne j · 
jo bare istemme. 

Rognan. Langs bredden av Saltfjorden opp mot Fauske, og sa de i · · 

tre siste mila østover mot svenskegrensa, mot Sulitjelma. 
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SULITJELMA 

Omvisning på Salten Verk 

Før gikk det bare jernbane her, nå er det blitt bilvei. Vi kjører gjen
nom fire tunneller på tilsammen nesten mila. Ved elvebredden langs 
veien fanger lyskasteren fra bussen inn stadig røde skilt med hvit skrift: 
ADVARSEL. V ANNET ER GIFTIG på flere språk. 

- Frederic, ser du skilta? brøler jeg. 
Avfallet fra Smeltehytta som ikke engang grønne Rakel torte gjøre 

noe med. 

Ei kongelig seng 
Målet er nådd. Vi svinger av fra hovedveien, kjører oppover gjennom 
det vesle gruvesamfunnet. Slitne og glade. Et svært rødt trehus er førs
te base, dem det ikke er plass til på hotellet må overnatte der, på gje
stegiveriet. Men vi stopper ikke før vi er på toppen av bakken. Der lig-
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ger vårt hotell. Et LO-eid palass. Endelig skal vi synke inn i LOs 
favn ... Tretten stk. er det plass til. Frivillige strømmer ut i natta. Jeg, 
Ingvild , Anne Cathrine, Bård, Annlaug, Steinar, Marianne, Ann Eli
se, Toril og Frederic, Svein og dei to Bjørnane. 

Dag kjører bussen med Lars og Aslak, Tone og Frank ned til gjestgi
veriet. De tapte i oppløpet ... 

Jeg sikrer meg det eneste ledige enkeltrommet på bruket! Resten 
fordeler seg på dobbletrom som best de kan, etterat de åpenlyse «par
ra» har avslørt seg. 

Bård og Annlaug, Steinar og Marianne slår seg sammen på dobbelt
rom. Ikke så overraskende at Toril og Frederic kamperer sammen. At 
Bjørn Lian og Ann Elise havner på samme rom er mere tilfeldig. Anne 
Cathrine og Ingvild deler rom , Bjørn , Harald og Svein likeså. 

Ei hvit seng. Hvite laken, og ei hvit, lett dyne ... Vær hilsa Sulitjel
ma Gruvearbeiderforening, varme tanker sendes dere fra min plass un
der dyna. Roa senker seg, og turens hittils dypeste søvn synker inn og 
inn mens regnet trommer lett mot ruta. 

Hotellfrokost. Vi setter oss ned ved bord med hvite duker ettersom 
vi dukker opp. Forsyner oss av ost og pølse , cornflakes og egg. Skikke
lig kaffe. Her er det bare å ta for seg. Også folka fra Gjestegiveriet 
kommer til frokost. 

Utsikt ned til vannet , fjella på andre sida. Nydusja og skinnende 
blanke inntar vi måltidet . Bård hadde ikke kunnet dy seg i går kveld. 
Endelig et liv i sorgløs luksus. Benytt sjansen! Det betydde solarium og 
badstu til langt på natt. Ei dame hadde forvilla seg inn og sett denne 
nakne mannekroppen utstrakt under solskjermen. Og så svømmebas
seng. Skikkelig. Et motsigelsens hotell. I lobbyen hang det nemlig en 
rekke bilder fra nyere arbeidskamper, både på brygga og Linjegods. 
Samtidig hadde visst rommet til Steinar og Marianne vært bebodd av 
sjølve kongen, og bar følgelig navnet «kongesuiten»! På alle måter teg
na dette til å bli en kongelig avslutnig. 

En tidlig frokost . Vi skulle nemlig på bedriftsbesøk. I Fauske! På 
Salten Verk hadde vi ordna en audiens. Elkems ferrosilisiumverk, med 
årsproduksjon på 90 000 tonn og 314 ansatte. 1980 lå omsettinga på 270 
milioner. Det blir faktisk regna som Europas mest moderne smelte
verk. 
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En buss full av folk fra hele landet er på vei. Gjennom alle tunnelle
ne igjen, forbi alle advarselskilta, inn til Fauske sentrum, og et par mil 
nordover, til Verket. Til Verket, folkens. Vi blir møtt av fellestillits
mannen som utstyrer oss med hjelmer, og deler oss inn i tre omvis
ningsgrupper. Aslak er for liten til å slippe inn, så han og Lars går en 
tur i fjæra imens. Alltid spennende med bedriftsomvisning, som kan 
foregå sånn: 

Omvisning på Salten verk 
Jeg, Helge, Ingvild, Annlaug, Bjørn Harald og Bjørn Lian rusler i 
flokk etter fellesen. Utskipningshavna først. Her får de både inn råva
rer og frakter ut ferdig silisium. En container full av jernpellets står 
der. Ingvild tar en neve kuler, ruller mellom fingra , spør hva det er. Jo
da, det er jernpellets. Bjørn Lian kommer til: -Hva er dette for 
no'a .. . ? 

Ikke helt med bestandig. Så går vi inn i fabrikken og skuer de vold
somme elektrolyttstavene som varmer opp og smeltes gradvis ned i ov
nene. Og hvilke ovner! Jeg som kommer fra puslete Jøtul blir overvel
da. 10 meter i diameter er disse kolossene, der røde, hvite og gule 
flammer lyser og varmer opp hele hallen. Til slutt går vi inn i kontroll
rommet og studerer tall og kurver. Bjørn kommer med noen kommen
tarer og spørsmål angående volt og ampere, som fellesen kan nikke til, 
og således bekrefte at Bjørn er med litt likevel. 

- Trur'ukke at jæ kan detta eller! til en leende Ingvild. 
Kaffe på kantina, vi benkes til møte med klubbstyret. Lars og Aslak 

har finni en gammal steinøks i fjæra. Monica, derimot, har skada kneet 
sitt, og hinker rundt. 

Fakta om verket: 
De hadde permitteringer i -81. Helt unødvendig mente klubben. 

Bortsett fra nøkkelpersonell, blei alle permittert i 3 uker. Fra januar-
82 gikk man 4 dagers uke. Så kom sjølsagt boomen, med jævlig mange 
plager. Utstyret hadde forfalt pga. manglende vedlikehold, hvilket re
sulterte i mye slitsom overtid. Fellesen kommer forøvrig fra landsmøte 
i Kjemisk i Oslo, men unngår å fortelle oss en gledelig nyhet . .. 1) 

STEINAR forteller så om bussen og arbeidsløshetsorganisering, og 
LARS nevner våre krav i forbindelse med de nye dagpengereglene. 
Fotnote 
l) Se ETIERORD 143 
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FELLESTILLITSMANNEN nevner at klubben har fatta et vedtak på 
årsmøtet ang. dagpenger. Han overrekker oss et eksemplar, det er 
svært bra, hovedkravet er full trygd hele året, og at arbeidssøkende 
uten inntektsgrunnlag fra før også må sikres ei minstetrygd. Det dek
ker helt våre hovedkrav. 

INGVILD forteller om sysselsettingstiltak. 
FELLESEN nevner her at på Verket har det gått folk på kontrakt 

opp til l 112 år. Klubben lar dem bare stille og rolig passere kontrakti
da, dermed er de nødt til å ansettes. Nå fins det folk på kommunal sys
selsetting på bruket. Dem er 25% Elkem lønna, 75% statslønna. -Når 
det gjelder bruk av ungdom på 8-ukers kurser, gjør vi klart at klubben 
s k a l bli informert før kurs blir igangsatt. De skal videre ikke gjøre ar
beid som kunne vært gjort av fast ansatte. 

FELLESEN virker som en jovial og trivelig fyr. Etterpå fikk vi vite 
at han støtt a Elkemkonsernets kjøp av Ferroverk i Canada ... 

Det siste møtet 
Vi takker for oss og drar tilbake til Sulis i fullt dagslys. Dag har fått et 
grepa tak om rattet og kjører som en gud gjennom tunnellene. Dette 
er det mest strålende han hadde vært med på på lenge. Neste busstur 
vil han være med fra børj an! 

Vind over Sulis, dette samfunnet, denne dalen ved Langevatn, om
kransa av fjell som har fått sin første snø, nå i oktober. Dette gruve
samfunnet som blei grunnlagt da samen Mons Petter i 1840 fant den 
første malmklumpen. 

I denne forblåste utkanten av Norge er det vi parkerer bussen, ut
afor samfunnshuset, der vi skal ha turens siste møte. Vi hadda nådd 
målet. Nå skulle turen krones med møte med Sulissamfunnets harde 
kjerne. Gutta og jentan som hadde kjempa mot stat og faensmakt i 
årevis for å berge samfunnet sitt. Nå skulle turen toppes med forbrød
ring og fullt gjennomslag for enheta arbeidsløse arbeidsfolk. 

Trudde vi. 
I steden får vi oppleve et merkelig møte som utvikler seg til å bli tu-

rens desiderte antiklimaks .. . 
Høyst forvirrende og sårt .. . 
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Klokka er kvart over ett. 
Forventningene er som sagt på topp. Vi er en sliten gjeng. Et hardt 

kjør med alt for lite søvn og adspredelser preger oss, men vi tar for
nøyd for oss av kaffe og rundstykker, vel vitende om at dette er slut
ten. 

Endelig får vi hilse på Jan Olav Ingvaldsen, folkehelten i bygda, en 
mørk, vital liten kar, som presenterer de folka han har bragt med seg 
til akten. Det hele er godt forberedt , alle han har tatt med seg viser å 
være nøkkelfolk under den lange kampen. 

De er: 
Lars Knoff, sekretær i Gruvearbeiderforeninga. 
Knut Bogen, sekretær i AOF og leder for faglig studivirksomhet. 
Marit Karlsen. Medlem i faglig - politisk utvalg. 
Arve Karlsen, NTFAF, Sulitjelmaprosjektet. 
Wenche: Gruvearbeiderforeninga. 
Kristine, Revygruppa. 
Gunvor, Cafe Iris og revygruppa. 
Kjell Lasse Lund, tillitsmann i Gruvearb. foreninga. 
Jan Olav Ingvaldsen, formann i gruvearb. foreninga . 
Rolf Berg, Samorg. 
Torgeir Johansen, sekr. i Samorg. 
Petter Boye: Lege(?!) RV, AKP (m-l) jobber i Faglig-politisk grup

pe. 
Sang, allmenn munterhet. Ingvaldsen foreslår side 16 i heftet vi har 

fått utdelt. Det er SAMHOLDSANGEN av Arne Paasche Aasen. 
Lars forteller om Arbeidsløses Buss -84, om organisering. Sier litt om 
hvorfor vi har lagt inn både Oddaffyssedal og Sulitjelma på rutekartet, 
at vi er stolte og glade for at vi er her. Kommer inn på krava våre mht. 
trygd.- Vi går imot ei parole som: JOBB- IKKE TRYGD, ikke for
di vi ikke vil ha jobb (antydning til spredte smil her) , hovedkravet vårt 
er sjølsagt jobb til alle, men fordi det idag ikke fins jobber til alle, og 
da må dem som er ramma sikres ei skikkelig trygd. Lars nevner også 6-
timers dagen som et samlende krav. 

JAN OLAV INGVALDSEN: Glad for at vi kom hit. Etter hvert har 
vi lært oss å ikke se SPØKELSER ved høylys dag her i bygda! ( ojoj !) -
Vi skit i partipolitiske skillelinjer. Han går så over til å greie ut om or

ganiseringa av·utike grupper og komiteer under streiken, bl.a. kultur-
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gruppe med kafedrift og revygruppe , ei informasjonsgruppe som sprer 
opplysninger om Sulis, ei faglig-politisk gruppe, og ei gruppe som job
ber med å utrede muligheter for alternativ industri . 

Om kampen: I 1983 sto vi overfor et valg. Elkem varsla at de ikke 
ville drive etter sommeren -83. Ikke nok profitt. Alt i -76 svirra rykte
ne. Et finsk statlig selskap skulle overta sammen med Orkla Industrier. 
Malmen skulle til Finland. Dette blei stoppa. Befolkninga reiste storm. 
Diverse planer verserte. Inntil staten overtok, fram til -87- da vil det 
bli vedtatt tomt for malm(?) Av 440 ansatte skulle 250 få jobbe videre i 
det nye selskapet. Vi foretok egne utredninger, som påviste SVIN
DELTALL fra myndighetenes side. Så blei det streiker og demonstra
sjoner og reiser til Oslo. Arbeiderbevegelsen eier så mye ressurser at 
den kan slå kapitalen. Vi boikotta ny utlysing av stillingene . Det blei 
tilslutt ansatt 340 stk. 

Smeltehytta blei også videreført . 
Stortinget har vedtatt en gradvis nedtrapping fram mot 1987. Vi har 

ikke vunnet SEIEREN ennå. Vi vil bruke valgkampen til fordel for Su 
lis. Har til og med tatt i bruk k_krka, 

Presten la opp preknene etter kampen for lokalsamfunnet. 
- Vi har altså fått ei folkekjerke her i Sulis. 

Jeg skjønner fort at Ingvaldsen er noe av en folkefører her oppe. 
Er sosialismen innført her, eller? ... 

MARIANNE:- Hvordan vil dere utnytte valgkampen? 
INGVALDSEN: -Bruk politikeran. Bruk deres egne utsagn. 
BOYE: - Direkte korridorpolitikk. Vi krevde også at AP tok opp 

Sulis på landsmøtet. 
HELGE: -Arbeidsløses Kafe blei tross alt ikke til i korridorene, den 

måtte vi TA. 
LARS:Fortsetter litt på temaet SPØKELSER, og forteller litt om 

MO. Vi er vanlig arbedsløse (?)med det ene felles at vi er organisert i 
arbeidsløses foreninger. Han syns videre det er interessant å høre om 
Sul is, men han vil gjerne utvide perspektivet litt. F . eks. : Hvordan kan 
Sulitjelma hjelpe de abeidsløse i Fredrikstad?? 

(Lars prøver å bryte den ensidige fokuseringa på Sulis. Jeg hadde 
sjøl begynt å vri meg litt utålmodig i stolen.) 

Lars håper at fagforeninga her vil ta opp og kreve bl.a. et skikkelig 
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dagpengesystem! 
INGVALDSEN om SPØKELSER: Jo, han kjenner til Mo .. Og 

prøver å skjønne det . . usikkerheten, redselen, hvem er dere EGENTL
TIG. Liksom. Og mht. disse dagpengene .. Vi kan jo ikke ta opp alt 
mulig .. . (?) For eks. grubestreika i England. Innsamlinga her oppe 
blei ingen dundrende suksess. Vi glemmer vel for fort ... Vi måtte dis
kutere lenge før vi beslutta å svare positivt på en henvendelse om støt
te fra Kjøpsviksarbeiderne. (!) 

(Mannen er i hvert fall ærlig) 
ARVE lurer også igrunnen på hva vi EGENTLIG DRIVER 

MED ... Det vi b u r d e drive med var etter hans mening å gå aktivt 
inn og skape alternative nye arbeidsplasser . .. (Han satt som kjent i 
Alternativ Industrigruppa her oppe, og hadde i presentasjonsrunden 
nettopp sitti og beklaga seg hvor lite konkret det var kommet ut av det. 
Det hadde strømma på med konsulentfirmaer, men! ... ) 

HELGE nevner kampen om Norlett i Askim, og peker på at vi tross 
alt har over 100 000 arbeidsledige idag. «Alternativ Industri» tanken 
blir i den sammenhengen meningsløs. 

Flere tar ordet til dette, og støtter Helge .. 
ARVE: -Så dere mener det holder å rope på pappa stat? 
LARS: -Hvem blir arbeidsløse? De minst ressurssterke, de minst 

faglærte. Det er økonomiske lover som styrer dette. Arbeidsløsheta er 
styrt. Noen har interesser av den, under den generelle økonomiske kri
sa. Her er det vi kommer inn, presse staten, synligjøre arbeidsløsheta, 
gjøre den politisk umulig å akseptere , gjøre arbeidledigheta dyr. Alle 
her kjenner vel noen, eller har familie på Fauske. En behøver ikke dra 
lenger enn dit for å finne en arbeidsløshet på 10%! 

INGVALDSEN vender tilbake til Sulitjelma, for å illustrere hva 
slags ressurser hver enkelt av oss besitter. Med fakter og inderlig røst 
forteller han om hvordan de gråt når ungan i koret sang arbeider
sanger. -Det var så sterkt .. . Det er godt å gråte litt .. . (Her får jeg et 
oppgitt blikk fra Monica .. Aslak er forlengst gått lei, og er oppe i fjell
skråningen utafor med Frederic) 

PETTER BOYE mener også det er viktig å bruke ressursene. Kop
permalmen f.eks. Ikke stå med lua i handa sjøl om arbeidet for tida ik
ke gir overskudd ... 

TONE fra Trondheim kommer inn på sosialaksjonen vår, og mener 
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det er et område foreningene kan utrette noe på. 
ARVE:- Og hva kom det ut av det? 

Provokatorisk. Frekk, rett og slett. Jeg kjenner jeg blir litt sur. 
TORIL legger varmt ut om betydninga av kafeen vi måtte TA. Det 

er vårt sted. Og om at vi har en felles kamp å føre. DERE må være 
med. Stå på for oss! 

ARVE:- Vi har godt drikkevann! 
(Her skjærer dagboknotatene ut i det usaklige, pga. den følelsen av ab
surd teater som kom over meg .. Arve nevnte noe om en markedsføring 
de hadde gjort av Sulisvann på pappkartonger. Reint, norsk fjellvann, 
detta da i skarp motsetning til vassdraget her i dalen ... ) 

LARS: -Problemet er ikke at det ikke finns lure folk som kan ska
pe nye arbeidsplasser, men at visse økonmiske krefter rår i dette sam
funnet, denne verden ... OG hever møtet ... - Vi er litt slitne nå ... 

INGVALDSEN: - Vi har kanskje prata alt for lite om det å være ar
beidsledig. Viktig å få f ø l e s e n e i sving ... 

(Der slapp det ut.). 
Matte reiser vi oss. Jeg føler at jeg bare må ut. Gidder ikke å prøve å 

selge ABCer. Går og setter meg i bussen. 
De forsto ingenting, sier jeg. 
De v i l l e ikke forstå korrigerer Ingvild. 
Lars skjønner plutselig godt hvorfor Samorgforkvinna i Fauske men

te at Sulis fikk altfor mye oppmerksomhet i forhold til resten av kom
munen .. Det hadde hu nemlig uttrykt overfor Lars i en telefonsamtale, 
og vi hadde derfor bestemt oss for å legge inn et par timers stand i Fau
ske lørdag formiddag, som a b s o l u t t siste happening.) 

Vi var alle kort sagt skuffa og forvirra. 
Hvorfor var det liksom en mur mellom oss og dem? 
Var det egentlig samme holdninga her som i Mo? lnvaldsen tok jo 

tross alt imot oss ... Kjørte oss inn på et hotell ... Og siden ... ja, si
den så vi ikke mer til han! To døgn på hotell, og ingen brydde seg med 
oss, oppsøkte oss? 

Men Ingvaldsen var jo høflig, vennlig ... Hva skjedde? 
Var Sulis virkelig bare en «avdal», et avsondra samfunn, noe som 

kom til uttrykk i tenkinga, det å være seg sjøl nok? 
Hvorfor blei alternative arbeidsplasser -tanken kjørt så i forgrunnen 

der oppe? Jo, fordi den var virkelighet! De kunne jo faktisk vise til et 
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velykka prosjekt i «genren)), Et steinsmykkeverksted bygd opp rundt 
kjerneprøver av fjell(!) var etablert. Det gikk bra, og blei dermed 
overført på den store verden utafor. Se, det nytter! 

Og nå var det ikke arbeidsløshet her. Folk hadde kjempa seg for seg 
og sitt, og beholdt arbeidsplassene. Folk var i jobb. Foreløpig ... 

Var det sånn? Kanskje ville det være helt annerledes om et år, to år 
med massive permitteringer på gang? 

Kanskje var det ikke en bevisst linje, som i Mo, sjøl om vi følte 
skumgummieffekten her. Våre «slag)) falt inn i det mjuke intet, og tap
te effekten. Eller som han sa, vikingen: Drep meg, herre konge, men 
ikkje med graut! 

Kanskje var det bare en avdal? .. . 
Likevel knekte vi nå opp standen utafor S-laget. Denne markeringa 

viste seg bare å bekrefte antiklimakset. Dårlige vibrasjoner. De få som 
kryssa vår vei var lite mottakelige for budskapet. Nei takk, jeg har 
jobb, var en gjenganger. 

Kort besøk på gruveområdet 
En sightseeir,g gjennom gruveanlegget markerte avslutninga på den of
fisielle ~elen av besøket vårt. Vi går igjennom flotasjonsverket der 
kopprrmineralene blir skilt ut og ført videre mot smelteovnene, og i 
smelæhallen er det en frisk eim av svovel i lufta som straks legger seg 
sorr1 ei hinne i svelg og nesekanaler. 

Omviseren påstår at svovelen er bare sunn, den hindrer nemlig for
kjølelse . Og godt er det i en hall der du har vind og -10 grader i ryggen 
og ild og +40 i fronten. 

Men Lars er meget uenig - som gammelt verneombud på Jøtul har 
han forska endel på ymse gassers fortreffelighet - og hevder at svovel
gassen er omstridt , noen mener den er kreftfremkallende. 

-Bare tull, mener omviseren. Lars murrer, men vil ugjerne starte 
en krangel med fyren, så saka droppes. 

Til slutt får vi sett smykkesteinverkstedet. Faktisk en slags alternativ 
industri, etablert på basis av råstoff fra gruvene. Her blir rett og slett 
sylindere av stein etter boring, kappa og slipt til kostelige smykke- og 
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pyntegjenstander, innramma i forgylt metall. Glassbrikker og lysesta
ker. Omsetninga av luksusen går glimrende , og sysselsetter et tredve
talls personer, hovedsaklig kvinner. 
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HJEMTUREN 

«Klar for Saltfjellet - hjemtur. >> 

Siste kveld i Sulis 
Vi har spist middag. Jeg banner over en oppvask jeg må ta, sammen 
med Svein og Bjørn L. Mens de andre svømmer og koser seg oppe på 
hotellet. Vi får den da unna til slutt, mye takket være Anne Cathrine, 
som hjalp oss helt frivillig . 

151 



www.pdf-arkivet.no  (2016)

Og endelig. Nyte en whisky foran titteskapet, sammen med Ingvild 
og Ann Elise. Sitte sløvt å nyte synet av Brikt Jensen og Ebba Ha
slund, siden en krimsak. En Whisky til. De mest utholdende fortrek
ker litt peisestovi og hyler inn sin tredje av ditt og datt. Litt kortspill og 
fnis. Legen og m-1, er Petter Boye er innom og tar sin fredagsrasjon av 
datt. Det er som en mur mellom oss. Joda, visst er det arbeidsløshet, 
men det er da jobber å få .. . 

Så begynner han å snakke om Sulis. Herre jemini. Sjøl m-l,ere blir 
tydeligvis trange i sikten etter ei tid her oppe. Hva har skjedd? Er dette 
resultatet av den heltemodige kampen? 

Jeg ser på klokka. Midnatt. På tide å tømme halvliteren og køye. Da 
kommer Anne Cathrine inn i stovi, søvndrukken med tydelig liggemer
ke på kinnet.- Hvor mye er klokka, jeg har sovet middag? .. . 

Pølse og egg, havrenøtter med melk. Siste frokost. 

Fauske 
Så drar vi. Hei og hå Sulis , bygda er tom, alle har dradd på fjellet , på 
jakt. Ingen vinker adjø til oss. Nåja, takk for hotellsenga, ingen skuf
felser kan ta fra dere æra for den gesten. Vi møtes ved neste korsvei. 

Fauske, vi reiser byggverket vårt for siste gang, denne lørdags for
middag. Treffer ho Kjellaug, forkvinne i Samorg. Ho har løst til å få 
igang en arbeidsløses forening , men virker litt hjelpeslaus. Vi gir hen
ne iallfall råd og vink om hvordan det er mulig. 

Fauske er ei gate med forretningsbygg på hver side. Et par kafeer. 
Kaffe. Vind. Kaffe. 

Lars knuser et par svært mørkeblå unge menn, og holder sosialøko
nomisk kurs for dem. Fornøyelig .. . 

19-årige Svein skal besøke broren i Bodø, og forlater oss. Han skri
ver i dagboka: «Æ har fått mange erfaringer og ny «lærdom» om da
gens arbeidsløshet og vårres vilkår i dagens nedbrytende samfunn. Selv 
om jeg har mest lyst til å gi opp å prøve å få meg en jobb, etter å ha 
sendt minst 30 søknader på ca. l år og fått negativt svar, har jeg nå fått 
en ny giv for å kjempe for mine rettigheter til å få en jobb, trygd osv. 

Jeg har truffet mange nye mennesker både i bussen og utenfor og 
lært litt her og der. Slik jeg har følt det har jeg et fint vennskap med 
folka i bussen, selv om jeg har hatt diverse fortvilte situasjoner med en 
viss person, ikke sant Frank? Neida. En lærerik tur. 
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Eg takkar eg takkar.» 

Saltfjellet, sol 
Vår tapre sjåfør tar fatt på den lange lange etappen. 

Bjørn Lian nevner drømmende båtbyggeriene i distriktet. Ingen tvil. 
Det var her han skulle vært. 
Over fjellet. Snø. Vi må stoppe og legge på kjettinger. Kulde og rust 

og jern. 

Saltfjellet. · 
Ei rød sol er iferd med å synke bak snøfjella. Skarpt, klart. 

Vi legger på kjettinger. Her toner jeg ut bildet. Jeg kunne fortalt 
dere om «nedturen», og om Dag som fikk massasje av Ingvild for å 
kunne fortsette, mens alle kjørte buss et stykke videre med Lars ved 
rattet, jeg kunne fortelle om Monicas krasse utrop da Helge i et svakt 
øyeblikk strøyk a over leggen:- DIN GRIS! Eller om stoppen på Tyn
set, da en gjeng sultne ulver toger etter Toril mot Østerdalsstua, til 
økonomiansvarligs kamprop:- Spræng budsjettan! 

Eller om avslutningsøl på Cordial. 
Men her slutter turen. 
Jeg lar sluttbildet trosses fast her på Saltfjellet, under en skarp, rød 

ettermiddagshimmel. Vi skor bussen til ferden over fjellet. Kulde og 
rust. Legger kjettingene på. Løfter og drar. Tvinner jernet rundt hjula, 
tvinger det på plass, banner lykkelig. Ler. 
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Etterord 
I denne boka har jeg ikke stikki under en stol at foreningas forhold ti· 
visse krefter i fagbevegelsen noen steder har vært noe anstrengt. 

Men samtidig er det sånn at turen ikke vil vært mulig uten den fine· 
støtta vi har fått fra nettopp fagbevegelsen. Uten at noen er glemt : 
denne forbindelse, må spesielt nevnes JA TIL ARBEID, som ett.: 
oppløsninga delte kasse si mellom oss og de britiske gruvearbeidera 
Og ikke minst Landsmøtet i Kjemisk, som bevilga kr. 10 000 til arbei
det vårt. 

Dette har varma, og er lysende eksempler til etterfølgelse fra andre 
forbund. Kamp mot arbeidsløshet er hele fagbevegelsens kamp! 

Ellers kunne mange arbeidsløshetstall fra ulike distrikter vært flen 
og tydeligere. De varierte fra by til by, fra sted til sted + - 5%, noen 
steder oppe i 10% (Risør), andre steder under 5% (Steinkjer?) 

Men alt i alt fikk vi bekrefta et nokså dystert bilde. I januar -85 e· 
ikke eksemplet fra juni -84 svekka : 133 000 arbeidssøkere til 22 nrH 
jobber. Flytting av folk fra en statistikk til en annen kan ikke endre p~ 
dette. Den relative oppgangen vi har opplevd i løpet av -85 og -86, end 
rer ikke bildet av et vesten i djup krise. Arbeidsløsheta vil nå nye or~. 

større høyder de kommende åra. 
Realitetene er ikke endra. Regjeringas økonomiske politikk er lih 

tydelig: Legg merke til Jan P. Syses uttalelser angåend"! «internasjona
lisering». Bedrifter skal få statsstøtte for å etablere seg~ utlandet. O~ 
Rettedal får seg en på kjeften av Willoch: Det er overhodet ;ntet øko
nomisk rom for tukling med pensjonsalder eller arbeidstid. 

Klare ord. Klare realiteter. Og Syd-Varanger synger sin svane~~ng. 
Samtidig er de 70 miliardene i valutaoverskudd som vi opererte mt · 

ved turens begynnelse, blitt 90 miliarder idag ... Og resultat av ei «aJ 

beiderregjering» ved makta, merker vi allerede på pungen ... 
Alt i alt: Kameen mot arbeidsløsheta og mot regjeringas økono· 

miske politikk MA og VIL fortsette med økt kraft framover. 
STÅ PÅ! 
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H~st -84. En buss gjennom landet. 
20-30 arbeidsl~se foretar en reise i tid og rom. 
I ei tid med rekordarbeidsl~shet og rekord i 
nyslatte milliomerer. 
I et rom fra yappe- ,rike-Oslo og slum-Oslo · 
til utkantene, fattige bygde-Norge som kjemper for sin eksistens. 
En reise gjennom Norge . En buss med arbeidsl~se 
pr~ver a mane til kamp mot det ~kende gapet 
mellom rike-Norge og fattig-Norge; til 
kamp mot arbeidsl~sheten. 
Denne boka handler om hvordan det gikk. 
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